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ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου απόφασης στα πλαίσια του
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την
υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:
188
Χολαργός σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου 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 25-6-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, είπε:
Με την υπ’ αρ. 369/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΑΛΩΞ1-ΞΘΤ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη
συμφωνίας πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών, με εκτιμώμενη
αξία 503.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αρ. 2020195 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του Δήμου. Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με την υπ’ αρ. 57/4-1-2021 διακήρυξη
(ΑΔΑΜ: 21PROC007976271), και έλαβε α/α ΕΣΗΔΗΣ 104376. Η συμφωνία πλαίσιο
υποδιαιρέθηκε σε πέντε (5) ομάδες-κατηγορίες και έκαστος συμμετέχων μπορούσε να
καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες-κατηγορίες.
Σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 3113/22-2-2021 και 6056/5-4-2021 πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό συμμετείχαν οι
κάτωθι οικονομικοί φορείς:
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Α/Α
προσφοράς
συστήματος
209291

Ημ/νία & ώρα
Υποβολής
προσφοράς
08/02/2021
10:19:50
09/02/2021
12:14:03
09/02/2021
19:55:46
09/02/2021
08:26:28
09/02/2021
08:30:52

Ομάδες
Εργασιών

α/α

Εταιρεία

1

Κ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

2

ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ

205746

3

Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ

209476

4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

205975

5

Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ
ΚΑΞΕΚΩ

209987

6

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΜΟΝ.ΕΠΕ

209144

09/02/2021 A
17:58:07

7

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ

206676

8

Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ

209201

9

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

210127

10

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

206228

11

Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

210126

12

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

210155

09/02/2021
20:03:12
09/02/2021
23:24:52
09/02/2021
18:44:04
10/02/2021
08:37:41
10/02/2021
09:16:52
10/02/2021
09:53:30

Ε
A
Ε
A
D

A-B-C
A
A
C-D
B
D

Η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ στο ΕΕΕΣ που κατέθεσε στο Μέρος ΙΙΙ: [Λόγοι
αποκλεισμού], πεδίο Γ: [Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα] στην περίπτωση [Πρόωρη καταγγελία,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις] έχει απαντήσει ΝΑΙ. Στο ερώτημα: «Σε
περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);» έχει απαντήσει επίσης ΝΑΙ, δηλώνοντας ότι επισυνάπτει στο
φάκελο της προσφοράς Δήλωση/Έκθεση αιτιολόγησης της εταιρείας για το σκοπό
αυτό με συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης και μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει.
Από την από 09-02-2021 Αιτιολογική Έκθεση – Δήλωση της εταιρεία ΙΜΠΕΞ
ΑΒΕΕΕ και τα έγγραφα που συνυπέβαλε με την προσφορά της, προκύπτει ότι έχει
κηρυχθεί έκπτωτη σε τρεις περιπτώσεις, τόσο κατά την κατακύρωση εκτελεστικής
σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης και της έχουν επιβληθεί
σχετικές κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής). Πιο συγκεκριμένα:
-

Με την από 07-03-2018 απόφαση της Ανώτατης Στρατιωτικής
Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) (ΑΔΑ:
6ΟΒΟ6-6Τ5) η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ κηρύχθηκε έκπτωτη από
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την ανάθεση της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της 36Α/2016
συμφωνίας-πλαίσιο, καθόσον δεν υπέβαλλε προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης τα δικαιολογητικά μειοδότη και
αποφασίστηκε η μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της εταιρείας
-

Με την υπ’ αρ. 61/28-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΑΔΑ: 6Υ45ΩΚΑ-1ΘΖ) η εταιρεία
ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ κηρύχθηκε έκπτωτη από σύμβαση προμήθειας ανταλλακτικών
για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
επειδή δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά εντός της συμβατικής
προθεσμίας και αποφασίστηκε η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολή καλής
εκτέλεσης της εταιρείας

-

Με την υπ’ αρ. ΚΓ/Δ11/Ε 49137/01-12-2019 απόφαση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΔΑ: 6Α68465ΧΘΞ-6ΓΗ) η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ
κηρύχθηκε έκπτωτη από σύμβαση προμήθειας μερών και εξαρτημάτων διαφόρων
οχημάτων λόγω μερικής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εταιρεία υποστηρίζει στην Αιτιολογική Έκθεση – Δήλωση της σε ότι αφορά την
πρώτη περίπτωση ότι το περιστατικό δεν συνιστά σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση σύμβασης και άρα δεν αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς της, καθόσον πρόκειται για εντελώς τυπική πλημμέλεια που
εκδηλώθηκε στο στάδιο πριν την οριστική κατακύρωση και πριν τη σύναψη της
δημόσιας (εκτελεστικής) σύμβασης και άρα δεν αποτελεί καν παραβίαση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση. Για την δεύτερη περίπτωση
υποστηρίζει ότι έχει ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά η οποία
ακόμη δεν έχει εκδικαστεί. Για την τρίτη περίπτωση υποστηρίζει ότι έχει ασκήσει
ενδικοφανή προσφυγή και στη συνέχεια την ΠΡ189/2020 προσφυγή στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, για την οποία δεν έχει ακόμα ορισθεί δικάσιμος και
επιπροσθέτως ότι η μη παράδοση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών οφείλεται
στο ότι λόγω της παλαιότητας των οχημάτων τα ανταλλακτικά ήταν δυσεύρετα
στην αγορά και, σε ό,τι αφορά τα Η/Ζ ζεύγη στο ότι δεν ήταν δυνατό να
ταυτοποιηθούν τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Υποστηρίζει περαιτέρω ότι έχει
λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένης και της προκείμενης και έχει
εκτελέσει πλήθος δημοσίων συμβάσεων, επισυνάπτοντας εκτενή σχετικό
κατάλογο αυτών.
Επιπροσθέτως, υποστηρίζει ότι τα προσφερόμενα είδη της παρούσας σύμβασης
υπάρχουν σε απόθεμα και είναι ετοιμοπαράδοτα στην αποθήκη της εταιρείας,
διότι αποτελούν αναλώσιμα υλικά που προμηθεύεται η εταιρεία και εν συνεχεία
τα μεταπωλεί, ότι μεταξύ των άλλων μέτρων αυτοκάθαρσης έχει ξεκινήσει
διαδικασία πιστοποίησης της κατά ISO 28001:2007 Σύστημα Διαχείρισης
Ασφαλείας Εφοδιασμού Αλυσίδας, ότι διατηρεί ασφαλές απόθεμα από τα
συνήθως πωλούμενα είδη και εφαρμόζει διαρκή αναπλήρωση και
παρακολούθηση αυτών με εξειδικευμένο software, ότι εφαρμόζει διαδικασία
εντοπισμού μη συνεπών προμηθευτών και διαδικασία εύρεσης νέων προμηθευτών
ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα πηγών προμήθειας όλων των ειδών που
προμηθεύεται και τέλος, επισυνάπτει ενδεικτικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για
συμβάσεις που εκτέλεσε εντός του έτους 2020 ανερχόμενες στο ποσό του
1.081.199,93 ευρώ.
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Προς επίρρωση των ισχυρισμών της η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ κατέθεσε στην
προσφορά της το από 24-09-2020 έγγραφο της εταιρείας INTER CERTΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ περί ορισμού ημερομηνίας
πιστοποίησης και ελέγχου της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.Ε. για την παροχή πιστοποίησης ISO 28001:2007 Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στα πλαίσια των μέτρων
αυτοκάθαρσης της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος θα διεξάγονταν στις
15-16 Ιανουαρίου 2021. Όμως παρά το γεγονός ότι υπήρχε επαρκής χρόνος για
την κατάθεση του πορίσματος του σχετικού ελέγχου, καθώς η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό ήταν η 10-02-2021,
η εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., ουδέποτε προσκόμισε
το αποτέλεσμα του παραπάνω ελέγχου πιστοποίησης, ούτε κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών, ούτε και αργότερα μέσω της
επικοινωνίας του διαγωνισμού.
Από την στάθμιση των ισχυρισμών της εταιρείας και των στοιχείων που
προσκομίζει, κατά την γνώμη της Επιτροπής, τα επανορθωτικά μέτρα δεν
κρίνονται επαρκή καθώς τα επιχειρήματα περί διατήρηση ασφαλούς αποθέματος
ανταλλακτικών για την επισκευή/συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, από τα
συνήθως πωλούμενα είδη είναι ασαφή, και ο ισχυρισμός περί εντοπισμού μη
συνεπών προμηθευτών της και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς, είναι
αναπόδεικτος. Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού με τον εν λόγω Διαγωνισμό
πρόκειται να επισκευάζει/συντηρεί το σύνολο των οχημάτων του και κυρίως
απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου και λεωφορεία της δημοτικής
συγκοινωνίας και η απρόσκοπτη παροχή ανταλλακτικών για την επισκευή τους
είναι πολύ σημαντική για την δημόσια υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 «… 4.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
… στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις…. 7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. …
8.Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου
απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από
όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η
αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω
οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με
την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ'αυτής, κοινoποιείται στην Αρχή.
9.Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται
από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του
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Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται
εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες
λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» Οι ανωτέρω διατάξεις
περιλήφθηκαν στην υπ’ αρ. 57/4-1-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:
21PROC007976271) και συγκεκριμένα στα άρθρα 2.2.3.3. – 2.2.3.6. όπου
αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3.3. «Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: … (στ) εάν έχει επιδείξει
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις … 2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις … 2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίαςπλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 2.2.3.6. Η απόφαση
για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.»
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3113/22-2-2021 Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, διεξαγωγής διεθνή
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας
δύο (2) ετών (Πρακτικό 1) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών:
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Στον Χολαργό, την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή,
που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ.
Αριθμό 104376 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 57/4-1-2021 διακήρυξης του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του
δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βατικιώτης Αρτέμιος

2.

Τακτικό Μέλος

Θεοχάρης Γεώργιος

3.

Τακτικό Μέλος

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 57/4-1-2021 διακήρυξης του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του
δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών 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 104376.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη
η 10-2-2021 11.00 πμ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 16-2-2021 και ώρα 11:00 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 104376 και
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δώδεκα
(12) προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:

A/A Εταιρεία
1
2
3
4
5
6
7
8

Κ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ
Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ

Ημ/νία & ώρα
Υποβολής προσφοράς
08/02/2021 10:19:50
09/02/2021 12:14:03
09/02/2021 19:55:46
09/02/2021 08:26:28
09/02/2021 08:30:52
09/02/2021 17:58:07
09/02/2021 20:03:12
09/02/2021 23:24:52
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A/A Εταιρεία
1
9
10
11
12

Κ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

Ημ/νία & ώρα
Υποβολής προσφοράς
08/02/2021 10:19:50
09/02/2021 18:44:04
10/02/2021 08:37:41
10/02/2021 09:16:52
10/02/2021 09:53:30

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. 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
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίστηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτές 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 :

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Εταιρεία
Κ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ
Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

Α/Α προσφοράς
συστήματος
209291
205746
209476
205975
209987
209144
206676
209201
210127
206228
210126
210155
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Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας
με τις ομάδες των εργασιών που συμμετέχει η κάθε εταιρεία καθώς και τον αριθμό
πρωτοκόλλου του φακέλου που απέστειλε σε φυσική μορφή, στον προβλεπόμενο χρόνο.
α/α

Εταιρεία

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Ομάδες Εργασιών

1

Κ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

2520/10.2.2021

Ε

2

ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ

2728/12.2.2021

A

3

Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ

2601/11.2.2021

Ε

4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2496/10.2.2021

A

5

Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ

2497/10.2.2021

D

6

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

2608/11.2.2021

A

7

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ

2617/11.2.2021

A-B-C

8

Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ

2856/15.2.2021

A

9

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

10

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2566/10.2.2021

C-D

11

Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

2580/11.2.2021

B

12

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

Δεν κατέθεσε Φάκελο

A

Δεν κατέθεσε Φάκελο

D

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των εταιρειών,
αποφασίστηκε να ζητηθούν διευκρινήσεις για δικαιολογητικά και να πραγματοποιηθούν
αυτοψίες για τον έλεγχο της καταλληλότητας συνεργείων.
Συγκεκριμένα θα ζητηθούν διευκρινήσεις για:
1. Τα δηλωθέντα κινητά συνεργεία της εταιρείας «Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ»
2. Την άδεια λειτουργίας του συνεργαζόμενου με την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ»
συνεργείου «Αθανάσιου Ζωγόπουλου»
3. Τη δήλωση στο ΕΕΕΣ περί μη δυνατότητας προσκόμισης βεβαίωσης πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
και θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στα συνεργαζόμενα με την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ»
συνεργεία:
1. «Αθανάσιος Χρ. Ζωγόπουλος»
2. «Νικ. Ι. Κοντόπουλος & Σια ΟΕ»
Οι διευκρινήσεις, τα αποτελέσματα των αυτοψιών και κατόπιν αυτών, οι εταιρείες που
περνούν στην επόμενη φάση θα αποτυπωθούν σε νέο πρακτικό.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
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Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6056/5-4-2021 Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, διεξαγωγής διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών
(Πρακτικό 2) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών :
Στον Χολαργό, την Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή,
που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
6Ζ6ΚΩΞ1-4ΣΨ), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 104376 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 57/4-1-2021
διακήρυξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βατικιώτης Αρτέμιος

2.

Τακτικό Μέλος

Θεοχάρης Γεώργιος

3.

Τακτικό Μέλος

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
α) την υπ. αριθ. 57/4-1-2021 διακήρυξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την
διεξαγωγή διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο
«συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου
Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισμό,
β) i) το υπ’ αριθ. πρωτ. 4643/11-03-2021 αίτημα διευκρινήσεων προς την Κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε.,
ii) την από 14/03/2021 απάντηση της Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε. στις
διευκρινήσεις,
γ) i) το υπ’ αριθ. πρωτ. 5713/30-03-2021 αίτημα διευκρινήσεων προς την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ii) την από 31/03/2021 απάντηση της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις
διευκρινήσεις
δ) i) το υπ’ αριθ. πρωτ. 3666/26-02-2021 αίτημα «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ» της επιτροπής προς την εταιρεία
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.,
ii) την από 01/03/2021 επιστολή αποδοχής της ΙΜΠΕΞ για την διενέργεια του
ελέγχου,
iii) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4869/16-03-2021 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (που παρέχουν δάνεια εμπειρία στον υποψήφιο
9
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οικονομικό φορέα ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.). με την οποία
ζητήθηκαν έγγραφες επαναβεβαιώσεις για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό έως
τις 19/03/2021
iv) Το γεγονός ότι οι παραπάνω έγγραφες διαβεβαιώσεις δεν προσκομίστηκαν από την
εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. στην οριζόμενη
προθεσμία, ούτε και έως σήμερα.
ε) Την από 9-02-2021 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τα μέτρα
αυτοκάθαρσης που πήρε η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
στ) i)Την από 07-03-2018 απόφαση της Α.Σ.Δ.Υ.Σ. με την οποία η εταιρεία ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. κηρύχθηκε έκπτωτη από την ανάθεση της
πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της 36Α/2016 συμφωνίας-πλαίσιο.
ii) Την 61/28-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη με την οποία η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.Ε. κηρύχθηκε έκπτωτη από σύμβαση προμήθειας ανταλλακτικών
αυτοκινήτων και αποφασίστηκε η κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
iii) Την ΚΓ/Δ11/Ε49137/01-12-2019 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
με την οποία η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. κηρύχθηκε
έκπτωτη από σύμβαση προμήθειας ανταλλακτικών λόγω μη παράδοσης
ανταλλακτικών.
ζ) i)Το από 24-09-2020 έγγραφο της εταιρείας INTER CERT- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ περί ορισμού ημερομηνίας πιστοποίησης και ελέγχου της
εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (15-16 Ιανουαρίου 2021)
για την παροχή πιστοποίησης ISO 28001:2007 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στα πλαίσια των μέτρων αυτοκάθαρσης της εταιρείας.
ii) Το γεγονός ότι η εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., δεν
προσκόμισε το αποτέλεσμα του παραπάνω ελέγχου πιστοποίησης, έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών (10-2-2021).
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης γνωμοδοτεί προς
την Οικονομική Επιτροπή όπως:
1) Κάνει δεκτές τις διευκρινήσεις των :
α) Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε
β) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2) Απορριφθεί:
η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. από τη συνέχιση του
διαγωνισμού καθώς:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 73 Παράγραφος 4 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν
από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό
φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει
επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
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απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις. (όπως φαίνονται στις παραπάνω στ. i, ii, iii αποφάσεις).
β) Δεν έδωσε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν εκ νέου (μετά την
διενεργηθείσα αυτοψία στα συνεργαζόμενα συνεργεία) με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4869/16-032021 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
γ) Τα μέτρα αυτοκάθαρσης που η εταιρεία έχει λάβει σύμφωνα με το από 9-02-2021
έγγραφό της, κρίνονται ανεπαρκή διότι:
1. Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία έχει ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης
της μέσω του πιστοποιημένου φορέα, (INTER CERT) κατά ISO
28001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Εφοδιασμού Αλυσίδας,
μεταξύ των άλλων μέτρων αυτοκάθαρσης.
Από την βεβαίωση όμως του φορέα INTER CERT, ημερομηνία
πιστοποίησης ορίστηκε την 15η -16η Ιανουαρίου 2021, και παρά το γεγονός
ότι υπήρχε επαρκές χρονικό περιθώριο (η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών ήταν η 10η Φεβρουαρίου 2021) δεν ενημερωθήκαμε
σχετικά με την έκβαση του ελέγχου αυτού και ουδέποτε προσκομίστηκε
στον Διαγωνισμό σχετική βεβαίωση πιστοποίησης.
2. Η διατήρηση ασφαλούς αποθέματος ανταλλακτικών για την
επισκευή/συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, από τα συνήθως
πωλούμενα είδη είναι ασαφής, και ο ισχυρισμός εντοπισμού μη συνεπών
προμηθευτών της και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς, είναι
αναπόδεικτος. Ο Δήμος μας με τον εν λόγω Διαγωνισμό πρόκειται να
επισκευάζει/συντηρεί το σύνολο των οχημάτων του και κυρίως
απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου και λεωφορεία της δημοτικής
συγκοινωνίας και η απρόσκοπτη παροχή ανταλλακτικών για την επισκευή
τους είναι πολύ σημαντική για την δημόσια υγεία και την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

11

ΑΔΑ: ΩΗΣΘΩΞ1-ΓΡΛ

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 9816/3-6-2021 Πρακτικό για άνοιγμα οικονομικών προσφορών,
ορισμός προσωρινών αναδόχων, διεξαγωγής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του
δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών (Πρακτικό 3) της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών:
Στον Χολαργό, την Παρασκευή 28/5/2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η
επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 6Ζ6ΚΩΞ1-4ΣΨ), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 104376 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 57/4-1-2021
διακήρυξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βατικιώτης Αρτέμιος

2.

Τακτικό Μέλος

Θεοχάρης Γεώργιος

3.

Τακτικό Μέλος

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στο
δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ την 28/5/2021 και ώρα 11.00 πμ όπως γνωστοποιήθηκε
στους προμηθευτές με ηλεκτρονικό μήνυμα και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές
σε ποσοστά έκπτωσης όπως παρακάτω:

Ομάδες Εργασιών

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
A

B

C

D

E

40% εργ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

38% ανταλ.
39,2% Π.Μ.Ε.
38% εργ.

Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ

35% ανταλ.
36,8% Π.Μ.Ε.
36% εργ.

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΜΟΝ.ΕΠΕ

36% ανταλ.
36% Π.Μ.Ε.

ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ

37,5% εργ.
32% ανταλ.
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35,30%
Π.Μ.Ε
40% εργ.
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

27% ανταλ.
34,8% Π.Μ.Ε.
5% εργ.

Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

15% ανταλ.
9% Π.Μ.Ε.
34% εργ.
31% ανταλ.

Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ - ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ

32,8% Π.Μ.Ε.
32% εργ.
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

31% ανταλ.
31,2% Π.Μ.Ε

32% εργ.
31% ανταλ.
31,2%
Π.Μ.Ε
10% εργ.

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

15% ανταλ.
12,00%
Π.Μ.Ε.
10%
εργ.
35%
ανταλ.
20%
Π.Μ.Ε
4%
εργ.
4%
ανταλ.
4%
Π.Μ.Ε

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

Στο σημείο αυτό η επιτροπή προέβη στην κατάρτιση του πίνακα προσωρινών
αναδόχων όπως παρακάτω :
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Ομάδες
Εργασιών

1ος Ανάδοχος

2ος Ανάδοχος

A

B

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
40% εργ.
38% ανταλ.
39,2% Π.Μ.Ε.
Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ

C

Δ.Φ.
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕΒΤΕ
5% εργ.
32% εργ.
15% ανταλ.
31% ανταλ.
9% Π.Μ.Ε.
31,2% Π.Μ.Ε

D

E

Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ
ΕΠΕ
ΚΑΞΕΚΩ
34% εργ.
10% εργ.
31% ανταλ.
35% ανταλ.
32,8% Π.Μ.Ε.
20% Π.Μ.Ε
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

38% εργ.

32% εργ.

35% ανταλ.

31% ανταλ.

36,8% Π.Μ.Ε.

31,2% Π.Μ.Ε

4% εργ.
4% ανταλ.
4% Π.Μ.Ε

και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή
για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων των εταιρειών όπως αναγράφονται στον
παραπάνω πίνακα.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το παρόν σχέδιο στα πλαίσια του
διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού»
Το σχέδιο της απόφασης θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 για παροχή σύμφωνης γνώμης. Μετά την απάντηση της εν λόγω επιτροπής το θέμα
θα επανέλθει στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.
Ύστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 Την υπ’ αρ. Μ2020195 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 Την υπ’ αρ. 57/4-1-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC007976271)
 Την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 49341/19-5-2020 (ΦΕΚ
385/2020 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής
επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων
οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους.
14

ΑΔΑ: ΩΗΣΘΩΞ1-ΓΡΛ

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει:
1. Τη διαπίστωση της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η
εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ με αριθμό προσφοράς 206676, καθώς τα μέτρα
αυτοκάθαρσης που παραθέτει με το από 9-02-2021 έγγραφό της, κρίνονται
ανεπαρκή διότι: Α) Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία έχει ξεκινήσει την διαδικασία
πιστοποίησης της μέσω του πιστοποιημένου φορέα, (INTER CERT) κατά ISO
28001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Εφοδιασμού Αλυσίδας, μεταξύ των
άλλων μέτρων αυτοκάθαρσης. Από την βεβαίωση όμως του φορέα INTER CERT,
ημερομηνία πιστοποίησης ορίστηκε την 15η -16η Ιανουαρίου 2021, και παρά το
γεγονός ότι υπήρχε επαρκές χρονικό περιθώριο (η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών ήταν η 10η Φεβρουαρίου 2021) δεν υπήρξε ενημέρωση
σχετικά με την έκβαση του ελέγχου αυτού και ουδέποτε προσκομίστηκε στον
Διαγωνισμό σχετική βεβαίωση πιστοποίησης. Β) Η διατήρηση ασφαλούς
αποθέματος ανταλλακτικών για την επισκευή/συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων, από τα συνήθως πωλούμενα είδη είναι ασαφής, και ο ισχυρισμός
εντοπισμού μη συνεπών προμηθευτών της και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς,
είναι αναπόδεικτος. Ο Δήμος μας με τον εν λόγω Διαγωνισμό πρόκειται να
επισκευάζει/συντηρεί το σύνολο των οχημάτων του και κυρίως απορριμματοφόρα,
μηχανήματα έργου και λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας και η απρόσκοπτη
παροχή ανταλλακτικών για την επισκευή τους είναι πολύ σημαντική για την δημόσια
υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Την απόρριψη της προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ λόγω συνδρομής σε
βάρος της του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. στ του Ν.4412/2016
(επί της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων έχει διατυπωθεί η με αριθμό
………σύμφωνη γνώμη από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016)
Το σχέδιο της απόφασης θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, η οποία έχει συσταθεί με την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
49341/19-5-2020 (ΦΕΚ 385/2020 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση και ορισμός μελών
γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων
οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» για παροχή σύμφωνης
γνώμης
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού
έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διαπίστωση της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η
εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ με αριθμό προσφοράς 206676, καθώς τα μέτρα
αυτοκάθαρσης που παραθέτει με το από 9-02-2021 έγγραφό της, κρίνονται
ανεπαρκή διότι: Α) Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία έχει ξεκινήσει την διαδικασία
πιστοποίησης της μέσω του πιστοποιημένου φορέα, (INTER CERT) κατά ISO
28001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Εφοδιασμού Αλυσίδας, μεταξύ των
άλλων μέτρων αυτοκάθαρσης. Από την βεβαίωση όμως του φορέα INTER CERT,
ημερομηνία πιστοποίησης ορίστηκε την 15η -16η Ιανουαρίου 2021, και παρά το
γεγονός ότι υπήρχε επαρκές χρονικό περιθώριο (η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών ήταν η 10η Φεβρουαρίου 2021) δεν υπήρξε ενημέρωση
σχετικά με την έκβαση του ελέγχου αυτού και ουδέποτε προσκομίστηκε στον
Διαγωνισμό σχετική βεβαίωση πιστοποίησης. Β) Η διατήρηση ασφαλούς
αποθέματος ανταλλακτικών για την επισκευή/συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων, από τα συνήθως πωλούμενα είδη είναι ασαφής, και ο ισχυρισμός
εντοπισμού μη συνεπών προμηθευτών της και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς,
είναι αναπόδεικτος. Ο Δήμος μας με τον εν λόγω Διαγωνισμό πρόκειται να
επισκευάζει/συντηρεί το σύνολο των οχημάτων του και κυρίως απορριμματοφόρα,
μηχανήματα έργου και λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας και η απρόσκοπτη
παροχή ανταλλακτικών για την επισκευή τους είναι πολύ σημαντική για την δημόσια
υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Την απόρριψη της προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ λόγω συνδρομής σε
βάρος της του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. στ του Ν.4412/2016
(επί της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων έχει διατυπωθεί η με αριθμό
………σύμφωνη γνώμη από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016)
Το σχέδιο της απόφασης θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, η οποία έχει συσταθεί με την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
49341/19-5-2020 (ΦΕΚ 385/2020 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση και ορισμός μελών
γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων
οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» για παροχή σύμφωνης
γνώμης
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Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
για αποστολή στην Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών
φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Διαπιστώνει τη μη επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρεία
ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ με αριθμό προσφοράς 206676, καθώς τα μέτρα αυτοκάθαρσης που
παραθέτει με το από 9-02-2021 έγγραφό της, κρίνονται ανεπαρκή διότι: Α) Όπως
ισχυρίζεται η εταιρεία έχει ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης της μέσω του
πιστοποιημένου φορέα, (INTER CERT) κατά ISO 28001:2007 Σύστημα Διαχείρισης
Ασφαλείας Εφοδιασμού Αλυσίδας, μεταξύ των άλλων μέτρων αυτοκάθαρσης. Από την
βεβαίωση όμως του φορέα INTER CERT, ημερομηνία πιστοποίησης ορίστηκε την 15η 16η Ιανουαρίου 2021, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε επαρκές χρονικό περιθώριο (η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 10η Φεβρουαρίου 2021) δεν
υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την έκβαση του ελέγχου αυτού και ουδέποτε
προσκομίστηκε στον Διαγωνισμό σχετική βεβαίωση πιστοποίησης. Β) Η διατήρηση
ασφαλούς αποθέματος ανταλλακτικών για την επισκευή/συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων, από τα συνήθως πωλούμενα είδη είναι ασαφής, και ο ισχυρισμός
εντοπισμού μη συνεπών προμηθευτών της και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς,
είναι αναπόδεικτος.

Ο Δήμος μας με τον εν λόγω Διαγωνισμό πρόκειται να

επισκευάζει/συντηρεί το σύνολο των οχημάτων του και κυρίως απορριμματοφόρα,
μηχανήματα έργου και λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας

και η απρόσκοπτη

παροχή ανταλλακτικών για την επισκευή τους είναι πολύ σημαντική για την δημόσια
υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ λόγω συνδρομής σε βάρος της
του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. στ του Ν.4412/2016 (επί της μη
επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων έχει διατυπωθεί η με αριθμό ………σύμφωνη
γνώμη από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
3. Εγκρίνει α) το υπ’ αρ. 3113/22-2-2021 Πρακτικό 1: Διεξαγωγής διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών.
Πρακτικό

αποσφράγισης,

ελέγχου

δικαιολογητικών

συμμετοχής

και

τεχνικών

προσφορών.
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β) το υπ’ αρ. 6056/5-4-2021 Πρακτικό 2: Διεξαγωγής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών. Πρακτικό
αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
γ) το υπ΄ αρ. 9816/3-6-2021 Πρακτικό 3: Διεξαγωγής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών. Πρακτικό για
άνοιγμα οικονομικών προσφορών, ορισμός προσωρινών αναδόχων.
3. Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων τις εταιρείες όπως παρακάτω:
Ομάδες
Εργασιών

1ος Ανάδοχος

2ος Ανάδοχος

A
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
40% εργ.
38% ανταλ.
39,2% Π.Μ.Ε.
Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ

B

C

Δ.Φ.
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕΒΤΕ
5% εργ.
32% εργ.
15% ανταλ.
31% ανταλ.
9% Π.Μ.Ε.
31,2% Π.Μ.Ε

D

E

Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ
ΕΠΕ
ΚΑΞΕΚΩ
34% εργ.
10% εργ.
31% ανταλ.
35% ανταλ.
32,8% Π.Μ.Ε.
20% Π.Μ.Ε
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

38% εργ.

32% εργ.

35% ανταλ.

31% ανταλ.

36,8% Π.Μ.Ε.

31,2% Π.Μ.Ε

4% εργ.
4% ανταλ.
4% Π.Μ.Ε
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