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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                 Αριθ. 660/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Παλλήνης της 14-12-2018. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη   απόφασης   για   έγκριση   του   πρακτικού   ελέγχου    

δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικών 

αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2018-2019»– Αρ. 

μελέτης 28/2018 

  

 Σήμερα, Παρασκευή 14-12-2018 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Παλλήνης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, 

ύστερα από την 68/13-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα επτά (7) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                               

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και  εισηγούμενος το 1ο θέμα και μοναδικό της ημερήσιας διάταξης είπε: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 

Βάσει της 265/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε έγκριση 

δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2018 και την 339/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΨΩΞΚ-ΘΝΚ) 
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αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2018-2019» 

(αρ.μελέτης 28/2018) εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού  23636/2018 

(ΑΔΑ: 6ΦΞΘΩΞΚ-7ΣΜ ) & (ΑΔΑΜ: 18PROC003492717-2018-07-27)”  

 

Με την υπ’ αριθ. 586/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 94ΥΑΩΞΚ-

7ΛΗ)συγκροτήθηκε η  Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία: 

α) την 05/09/2018  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την 24/09/2018 προέβη στην αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών και τα δύο (2) πρακτικά εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ.: 483/2018  (ΑΔΑ: 

ΩΓ4ΜΩΞΚ-Β5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

β) ακολούθως, την 29/10/2018  προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών και  γνωμοδότησε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

 Την ανάδειξη του ΚΟΛΟΝΕΡΟΥ ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ ως προσωρινού αναδόχου της 

υπηρεσίας: «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων» γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε: 10 % έκπτωση επί του  ωριαίου κόστους 

συντήρησης, 10 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επίσημης 

αντιπροσωπείας, 10% έκπτωση  επί των τιμών εργασιών τιμολογίου μελέτης 

δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 10 % (ΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)  για τις ομάδες  -Θ-,- Ι-   της  

28/2018 μελέτης. 

 Την ανάδειξη του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡ.ΑΝΕΥΛΑΒΗ ως προσωρινού αναδόχου της 

υπηρεσίας: «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων» γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε:5% έκπτωση επί του  ωριαίου κόστους 

συντήρησης,5 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επίσημης 

αντιπροσωπείας,5% έκπτωση  επί των τιμών εργασιών τιμολογίου μελέτης δηλαδή 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 5 % (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)  για τις ομάδες  –Α-, - Δ-, -Η-    της  

28/2018 μελέτης. 

 Την ανάδειξη του ΣΙΔΕΡΗ Ι.ΜΙΧΑΛΗ ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων» γιατί η προσφορά του 

είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσέφερε:25% έκπτωση επί του  ωριαίου κόστους συντήρησης,  

30 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επίσημης 

αντιπροσωπείας,15% έκπτωση  επί των τιμών εργασιών τιμολογίου μελέτης 

δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 25 % (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)   της ομάδας –Ε-   

της  28/2018 μελέτης. 

 

 Την ανάδειξη της εταιρίας  Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ – Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε. ως προσωρινού 

αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων & 

μοτοποδηλάτων» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε:5% έκπτωση επί του  

ωριαίου κόστους συντήρησης,  10 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου 

ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας,10% έκπτωση  επί των τιμών 

εργασιών τιμολογίου μελέτης δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 9,5% (ΕΝΝΙΑ ΚΟΜΜΑ 

ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)  για τις ομάδες  -Β-,- Γ- , -Ζ-,- Κ-     της  28/2018 μελέτης. 

 

 Για την ΟΜΑΔΑ –ΣΤ- της 28/2018 μελέτης δεν κατατέθηκαν δικαιολογητικά 

συμμετοχής (ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

 

Με την υπ΄αριθ. 580/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 789ΩΩΞΚ-ΗΥΝ) 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους: 

 

ΑΔΑ: 62Γ3ΩΞΚ-ΧΞ2



Σελίδα 3 

 

1) ΚΟΛΟΝΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

2) ΑΝΕΥΛΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

3) ΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

4) Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι.ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ 

 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση (38473/03.12.2018) με την οποία κλήθηκαν να 

υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 

άρθρο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.2.4 & 2.2.6 της ανωτέρω διακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το πρακτικό της 13/12/2018, αφού προχώρησε σε αποσφράγιση 

του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, 

διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στις 

ανωτέρω εταιρείες/επιχειρήσεις. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή 

καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της υπ΄ αριθ. 23636/2018 διακήρυξης 

3) τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού 

4) Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) για την εν λόγω 

υπηρεσία :  

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 925/24.05.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 10.6263.0022 με ΑΔΑ: 6ΩΟ7ΩΞΚ-ΑΕΣ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 926/24.05.2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 10.6263.0023 με ΑΔΑ: 754ΑΩΞΚ-ΔΟΟ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 927/24.05.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 10.6263.0024 με ΑΔΑ: 6Π82ΩΞΚ-Ψ56 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 928/24.05.2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 10.6263.0025 με ΑΔΑ: Ω8Θ3ΩΞΚ-ΔΥΥ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 929/24.05.2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 15.6263.0016 με ΑΔΑ: Ω8ΙΝΩΞΚ-Μ24 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 930/24.05.2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 15.6263.0017 με ΑΔΑ: 7ΜΛΦΩΞΚ-4Γ8 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 931/24.05.2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 15.6263.0018 με ΑΔΑ: ΩΘΨΘΩΞΚ-Ρ7Ν 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 932/24.05.2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0044 με ΑΔΑ: Ψ4ΞΚΩΞΚ-ΟΜ4 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 933/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0045 με ΑΔΑ: Ω3ΟΓΩΞΚ-ΠΥΚ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 934/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0046 με ΑΔΑ: 758ΓΩΞΚ-62Ν 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 935/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0047 με ΑΔΑ: ΩΡΖΧΩΞΚ-ΝΞ8 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 936/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0058 με ΑΔΑ: Ω9Σ2ΩΞΚ-0Κ2 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 937/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0059 με ΑΔΑ: ΩΡ9ΑΩΞΚ-ΔΥΚ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 938/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6263.0060 με ΑΔΑ: ΨΓΗΙΩΞΚ-Υ7Ψ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
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 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 939/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6264.0001 με ΑΔΑ: ΩΟΘΣΩΞΚ-0Μ6 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 940/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 20.6264.0035 με ΑΔΑ: ΩΨΗ4ΩΞΚ-Φ3Τ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 941/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 20.6264.0036 με ΑΔΑ: 68ΡΓΩΞΚ-9ΚΨ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 942/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 20.6264.0037 με ΑΔΑ: ΨΛΒΓΩΞΚ-ΩΗ0 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 943/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6263.0036 με ΑΔΑ: 6ΛΓ4ΩΞΚ-ΗΜΩ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 944/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6263.0037 με ΑΔΑ: 6Ι67ΩΞΚ-ΥΞΒ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 945/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6263.0038 με ΑΔΑ: Ω7ΗΡΩΞΚ-ΠΑΑ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 946/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6263.0039 με ΑΔΑ: 7Ν9ΕΩΞΚ-ΝΑΣ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 947/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6263.0040 με ΑΔΑ: 7Σ1ΣΩΞΚ-3ΞΞ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 948/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6263.0041 με ΑΔΑ: 7ΥΩΨΩΞΚ-7ΝΛ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 949/24.05.2018   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ: 25.6264.0001 με ΑΔΑ: ΩΦΛΚΩΞΚ-7ΩΝ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 950/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6264.0024 με ΑΔΑ: ΩΔ5ΒΩΞΚ-ΠΛΜ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 951/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 25.6264.0025 με ΑΔΑ: 67ΓΩΩΞΚ-8Ψ0 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 952/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0017 με ΑΔΑ: Ω2Κ1ΩΞΚ-ΡΞΒ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 953/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0036 με ΑΔΑ: Ψ9Χ1ΩΞΚ-ΝΟΧ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 954/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0037 με ΑΔΑ: ΨΞ19ΩΞΚ-1Σ9 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 955/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0038 με ΑΔΑ: Ω1Ω9ΩΞΚ-ΚΧΘ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 956/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0039 με ΑΔΑ: 6Χ2ΕΩΞΚ-ΞΘΜ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 957/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0040 με ΑΔΑ: 6ΩΘ5ΩΞΚ-Π05 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 958/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 30.6263.0041 με ΑΔΑ: ΩΠΦΕΩΞΚ-Ζ9Ο 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 959/24.05.2018    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 35.6263.0024 με ΑΔΑ: ΩΩ2ΘΩΞΚ-54Δ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 960/24.05.2018     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 35.6263.0025 με ΑΔΑ: ΨΦΖΒΩΞΚ-ΩΣ3 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 961/24.05.2018      Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 35.6263.0026 με ΑΔΑ: Ψ7Η4ΩΞΚ-3Κ3 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 962/24.05.2018      Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 35.6263.0027 με ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩΞΚ-ΥΥΩ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 963/24.05.2018      Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 35.6263.0028 με ΑΔΑ: 64Θ8ΩΞΚ-Β4Ρ 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 964/24.05.2018      Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 40.6263.0006 με ΑΔΑ: ΨΤΧΞΩΞΚ-Λ6Ε 

 Την υπ’αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 965/24.05.2018      Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος 

του ΚΑΕ: 40.6263.0011 με ΑΔΑ: 7ΣΒΣΩΞΚ-Υ3Ι 

 

οι οποίες  εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

καταχωρήθηκαν με α/α -1 - στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2018, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

6) τα στοιχεία του φακέλου 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α   

 

α. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της 13/12/2018 και 

β. Την κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ – 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ – ΒΑΦΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ:Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

12 – ΠΑΛΛΗΝΗ & ΥΠΟΚ/ΜΑ:ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΦΜ:062131619 – 

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε: 10 % έκπτωση επί 

του  ωριαίου κόστους συντήρησης, 10 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου 

ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας, 10% έκπτωση  επί των τιμών 

εργασιών τιμολογίου μελέτης δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 10 % (ΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)  

για τις ομάδες : 

–Θ- ( Επισκευή ελαστικών μικρών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και 

μηχανημάτων έργου)&   

–Ι- ( Εργασίες φανοποιίας μικρών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και 

μηχανημάτων έργου)  

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡ.ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΗΕΛΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – 16ο χλμ. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΦΜ:130523042 – Δ.Ο.Υ. 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε:5% έκπτωση επί του  

ωριαίου κόστους συντήρησης,5 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 

της επίσημης αντιπροσωπείας,5% έκπτωση  επί των τιμών εργασιών τιμολογίου 

μελέτης δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 5 % (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)  για τις ομάδες : 

 –Α- ( Συντήρηση μικρών αυτοκινήτων ) 

 -Δ-  (Συντήρηση ηλεκτρολογικών αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου) & 

 -Η-  (Συντήρηση πυροσβεστικών) της  28/2018 μελέτης. 

 ΣΙΔΕΡΗΣ  Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 97 – ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – 

ΑΦΜ:115308694 – Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσέφερε:25% έκπτωση επί του  ωριαίου κόστους συντήρησης,  30 % έκπτωση 

επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας,15% έκπτωση  

επί των τιμών εργασιών τιμολογίου μελέτης δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 25 % 

(ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)   για την  ομάδα: 

 –Ε-   (Συντήρηση σαρώθρων) της  28/2018 μελέτης 

 Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ – Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.  – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΤ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΓΕΡΑΚΑ 58Α – 

ΓΕΡΑΚΑΣ – ΑΦΜ: 998250544 – Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ γιατί η προσφορά του είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσέφερε:5% έκπτωση επί του  ωριαίου κόστους 

συντήρησης,  10 % έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της 

επίσημης αντιπροσωπείας,10% έκπτωση  επί των τιμών εργασιών τιμολογίου 

μελέτης δηλαδή ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 9,5% (ΕΝΝΙΑ ΚΟΜΜΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)  

για τις ομάδες: 

 -Β- (Συντήρηση απορριμματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων) 

- Γ- (Συντήρηση μηχανημάτων έργου) 

-Ζ- (Συντήρηση λεωφορείων) & 

- Κ- (Συντήρηση ανυψωτικών)    της  28/2018 μελέτης. 

 Για την ΟΜΑΔΑ –ΣΤ- της 28/2018 μελέτης δεν κατατέθηκαν δικαιολογητικά 

συμμετοχής (ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

 

γ .Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
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Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV 

(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του 

Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του διαγωνισμού ότι η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 

ακυρότητας. 

 

Διαφωνούντων των μελών κ. κ. Ιωάννη Χαλκίδη και Γεώργιου Καρατζά. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 660/2018 

 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                       Έπονται 6  υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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