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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού 4 – Πρακτικό
παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στα
πλαίσια διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: Συντήρηση
και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου
– Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών.

Αριθμός Απόφασης:
230
Χολαργός σήμερα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου 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
του Αντιπροέδρου αυτής που επιδόθηκε την 3-9-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
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 είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΈΚΤΑΚΤΟ
και, προκειμένου να συζητηθεί, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της Οικ.
Επιτροπής.
Η Οικ. Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως
ΈΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη
των μελών το με αρ. πρωτ. 15750/7-9-2021 Πρακτικό 4 - Πρακτικό παράτασης υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ως ακολούθως:
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. αποτελούμενη από
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Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βατικιώτης Αρτέμιος

2.

Τακτικό Μέλος

Θεοχάρης Γεώργιος

3.

Τακτικό Μέλος

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Την υπ’ αρίθμ. 57/04-01-2021 διακήρυξη 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
3. Τα υπ’ αρίθμ. 1 ( 3113/22-02-2021), 2 (6056 /05-04-2021) και 3 (9816 /03-062021) πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού.
4. Την υπ’ αρίθμ. 218/28-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά και κηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του
διαγωνισμού.
5. Το υπ’ αρίθμ. 3.2 άρθρο της διακήρυξης, Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
6. Το αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΣΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. που υποβλήθηκε μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 03/09/2021.
7. Το αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
του Β ΚΑΡΑΒΙΑ-Ε ΞΕΝΙΟΥ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ που υποβλήθηκε μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 03/09/2021.
8. Το αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
του ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 02/09/2021.
9. Το αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
του Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ που υποβλήθηκε μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 03/09/2021.
10. Τους λόγους των αιτούμενων παρατάσεων, ότι αν και έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα αιτήματα προς το Πρωτοδικείο, τα πιστοποιητικά δεν έχουν εκδοθεί
μέσα στην ταχθείσα, από την Αναθέτουσα Αρχή, προθεσμία.
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

Να δοθεί παράτασης είκοσι ημερών υποβολής δικαιολογητικών των παραπάνω εταιρειών
α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΣΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. β) Β ΚΑΡΑΒΙΑ-Ε ΞΕΝΙΟΥ ΟΕ
ΚΑΞΕΚΩ γ) ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ δ) Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ.

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

Την εισήγηση του Προεδρεύοντος,

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 15750/7-9-2021 Πρακτικό 4 - Πρακτικό παράτασης υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμου Παπάγου – Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών.
β. Δίνεται παράταση είκοσι ημερών υποβολής δικαιολογητικών των παραπάνω εταιρειών α)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΣΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. β) Β ΚΑΡΑΒΙΑ-Ε ΞΕΝΙΟΥ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ γ)
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ δ) Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ.

Η Πρόεδρος

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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