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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ. Αποφ 001/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης 

 της 22-01-2019. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 

μεταφορικών μέσων μηχανήματων και μοτοποδηλάτων»- Αρ. μελέτης 58/2018. 

 

Σήμερα, ΤΡΙΤΗ 22-01-2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 

01/18-01-2019 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 

και τα οκτώ (8) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  

 

Με την 33162/24.10.2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 641ΒΩΞΚ-ΥΓΛ) και με τις 

υπ΄αριθμ. α)1371/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΒ9ΩΞΚ-ΝΛΙ), β)1372/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΘ4ΩΞΚ-36Σ), γ) 

1373/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖΥΩΞΚ-8ΦΝ), δ)1374/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΜΩΞΚ-Μ4Χ), ε) 1375/2018 

(ΑΔΑ: 60ΚΡΩΞΚ-ΚΟΦ), στ) 1376/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΚΙΩΞΚ-4ΧΔ) ,ζ) 1377/2018 (ΑΔΑ: 

6ΔΑΙΩΞΚ-ΨΜΖ), η)1378/2018 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΘΩΞΚ-ΦΦΞ) και 1379/2018 (ΑΔΑ: ΨΩ6ΝΩΞΚ-

Α1Κ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Υποχρέωσης έγινε έγκριση των δαπανών 

και διάθεση των πιστώσεων, επί των οποίων υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης της 

Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
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προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων με αρ. -1-  για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 

μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων (2018)» και με την 605/2018 (ΑΔΑ: 

67Ε7ΩΞΚ-ΤΔΣ) εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Προμήθεια 

και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων μηχανημάτων και 

μοτοποδηλάτων», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 38471/03.12.2018 προκήρυξη του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC004115035 την 

04.12.2018). 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά την 19/12/2018 και ώρα 10.00’ όπως αναφέρεται 

στην ως άνω διακήρυξη.  

Eλαβε μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) ενδιαφερόμενος και δεν αποκλείστηκε για τους 

λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της 

19/12/2018. 

 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 586/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΥΑΩΞΚ-7ΛΗ), γνωμοδότησε με το πρακτικό 

αξιολόγησης της 19/12/2018 προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη του  

ΚΟΛΟΝΕΡΟΥ ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟΥ – Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 – 15351 – ΠΑΛΛΗΝΗ & ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 

– ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΦΜ.:062131619 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΤΗΛ.: 2106669977 & Fax: 210 

6666929 ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και δεν 

παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για το σύνολο του 

στόλου οχημάτων του Δήμου Παλλήνης. 

 

Με την υπ΄αριθ. 670/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΑ4ΩΞΚ-ΩΤΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ 

ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟΣ – Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 – 15351 – ΠΑΛΛΗΝΗ & ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 – ΠΑΛΛΗΝΗ 

– ΑΦΜ.:062131619 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΤΗΛ.: 2106669977 & Fax: 210 6666929 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ 

αριθ. πρωτ: 164/04.01.2019 πρόσκληση να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών σε 

σφραγισμένο φάκελο από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο -

16- της διακήρυξης διαγωνισμού τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 04.01.2019. Ο 

προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τον υπ΄αριθμ 251/07.01.2019  σφραγισμένο φάκελο 

δικαιολογητικών ,συνεπώς εμπροθέσμως. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το πρακτικό της 08/01/2019  αφού προχώρησε σε αποσφράγιση 

του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά 

τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ΚΟΛΟΝΕΡΟΥ ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟΥ – 

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 – 15351 – ΠΑΛΛΗΝΗ & ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 – ΠΑΛΛΗΝΗ – 

ΑΦΜ.:062131619 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

 

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. 38471/2018 διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) 

διαγωνισμού 

3) το πρακτικό της 08/01/2019 της επιτροπής διαγωνισμού 

4) τα στοιχεία του φακέλου 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 

α. Την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της 08/01/2019 για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και  
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β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στον  ΚΟΛΟΝΕΡΟ ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟ – 

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 – 15351 – ΠΑΛΛΗΝΗ & ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 – ΠΑΛΛΗΝΗ – 

ΑΦΜ.:062131619 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΤΗΛ.: 2106669977 & Fax: 210 6666929 

γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τις περαιτέρω 

ενέργειες και την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Τα μέλη κ. κ. Ιωάννης Χαλκίδης, Παναγιώτης Μερτύρης και Γεώργιος Καρατζάς ψηφίζουν 

ΛΕΥΚΟ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 001/2019 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                 Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΜΥΓΩΞΚ-ΦΕΡ
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