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ΠΡΟΣ 
 Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη «Προμήθειας αυτοκινήτων» 
ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 

Σχετικά: Η αριθμ. 146/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 
 
Με τις αριθμ. 48/2015 & 143/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διονύσου εγκρίθηκε: η διενέργεια της εν θέματι προμήθειας με τη διαδικασία του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.    

 

Με την αριθμ. πρωτ. 63990/35377/09-09-2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, εγκρίθηκε η εν λόγω προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 

 

Με την αριθμ. 247/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν  α) η δαπάνη και 
έγινε η  διάθεση της πίστωσης, και β) η αριθμ. 19/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι του διαγωνισμού. 
  
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27046/1930/24-09-2015 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο 
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (α/α συστήματος 11689) με καταλυτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την 2/11/2015 και ώρα 15:00μμ και με ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης την 6/11/2015 και ώρα 10:30πμ. 
 
Με την 28/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι ομάδες «Επιβατικό Αυτοκίνητο» και 
«Ημιφορτηγό Αυτοκίνητο» της μελέτης 19/2015 για την «Προμήθεια Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου» κηρύχτηκαν άγονες και αποφασίστηκε η προκήρυξη νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Με την 69/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας 
«Προμήθεια Αυτοκινήτων» που αφορά σε τρία (3) επιβατικά και δύο (2) ημιφορτηγά 4x4. 
 
Με την αριθμ. 155/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, α) εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της πίστωσης, και β) εγκρίθηκε η αριθμ. 7/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος  και οι σχετικοί όροι του διαγωνισμού.  
 
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15963/1020/10-06-2016 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο 
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (α/α συστήματος 25400) με καταλυτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την 11/07/2016 και ώρα 15:00μμ και με ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης την 15/07/2016 και ώρα 10:30πμ. 

 



Με την 248/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι ομάδες «Επιβατικό Αυτοκίνητο» και 
«Ημιφορτηγό Αυτοκίνητο» της αριθμ. 17/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την 
«Προμήθεια Αυτοκινήτων» κηρύχτηκαν άγονες και αποφασίστηκε η συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση από ΔΣ, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τη προμήθεια των ειδών 
όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ € 

1 
 

34110000
-1 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3 12.100,00 36.300,00 

2 34131000
-1 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 20.300,00 40.600,00 

        ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 76.900,00 

   ΑΞΙΑ ΦΠΑ24% 18.456,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 95.356,00 

 
Με τη σχετική 146/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, διευκρινίστηκε ότι το σχετικό αίτημα του 
Δήμου Διονύσου για την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 
περ. α΄ του Ν.4412/2016 (ομοίου περιεχομένου με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. 
α΄του π.δ. 60/2007), για την προμήθεια αυτοκινήτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση δδ του 
Ν.4013/2011. Κατά συνέπεια, δύναται ο Δήμος να προχωρήσει με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης για προμήθεια αυτοκινήτων.  
 
Με την αριθμ. πρωτ. 36018/27-12-2016 ανακοίνωση, ο Δήμος Διονύσου προχώρησε στη 
δημόσια πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, για την υποβολή 
προσφορών. Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στο site του δήμου (28/12/2016) με 
επισυναπτόμενα  τη σχετική μελέτη, των όρων και δικαιολογητικών συμμετοχής.  
  
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση δεν ανταποκρίθηκε κανένας οικονομικός φορέας. 
 
Στη συνέχεια, ο Δήμος Διονύσου με την αριθμ. πρωτ. 1106/12-01-2017 ανακοίνωση, ο Δήμος 
Διονύσου προχώρησε στη δημόσια πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, 
για την υποβολή προσφορών. Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στο site του δήμου 
(12/01/2017) με επισυναπτόμενα  τη σχετική μελέτη, των όρων και δικαιολογητικών 
συμμετοχής.  
 
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά ανά ομάδα οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 
 

• Για την  ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: 
1. AUTOTECHNIKA  HELLAS ATEE, με διακριτικό τίτλο ΒΕΛΜΑΡ, αριθμ πρωτ. 2953/1-2-

2017  
 
 

• Για την ΟΜΑΔΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:  
1. AUTOTECHNIKA  HELLAS ATEE, με διακριτικό τίτλο ΒΕΛΜΑΡ, αριθμ πρωτ. 2953/1-2-

2017  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό της από 21/02/2017 το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμφωνα με το οποίο: 
 
«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση για την αποσφράγιση των φακέλων των 
προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, στις 21 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4690/17-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδημάρχου Οικονομικής 
Διαχείρισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 



 

1. Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο,  

2. Κουζινοπούλου Μαρία, υπάλληλο του Δήμου, ως Τακτικό Μέλος και  

3. Βορριά Μαρία, υπάλληλο του Δήμου, ως Αναπληρωματικό Μέλος. 

 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της την με αρ. πρωτ. 1106/12-1-2017 Ανακοίνωση για τη 

συγκεκριμένη προμήθεια παρέλαβε και αποσφράγισε το μοναδικό φάκελο προσφοράς που είχε κατατεθεί 

εμπρόθεσμα στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Δήμου από την εταιρία “AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με αρ. πρωτ. 2953/1-2-2017. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 

υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος και διαπίστωσε ότι αυτά αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ανωτέρω Ανακοίνωσης στα εξής:  

-  Η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή ύψους 1.495,00€ είναι μικρότερη του απαιτούμενου 

ποσού (1.538,00€). 

- Προσκομίσθηκε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ενός φυσικού προσώπου, χωρίς όμως να έχει 

κατατεθεί κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σχέση του προσώπου αυτού με τη συγκεκριμένη 

εταιρία. 

- Δεν προσκομίσθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση θεωρημένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

απασχολούμενος. 

- Δεν προσκομίσθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να 

δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους η εταιρία οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτή προσωπικό. 

- Προσκομίσθηκε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του 

φυσικού προσώπου που την υπογράφει και στην οποία δηλώνεται ότι τα αυτοκίνητα θα καλύπτονται από 

λιγότερο χρόνο εγγύησης (για τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη καθώς και αντισκωριακή εγγύηση) 

σε σχέση με αυτόν που απαιτούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της ανωτέρω Ανακοίνωσης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την προσφορά της 

ενδιαφερόμενης εταιρίας “AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”. » 
 
Το παρόν Πρακτικό κοινοποιήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5752/1-3-2017 έγγραφο στη 
συμμετέχουσα εταιρία και δεν υποβλήθηκε ένσταση.   
 
Ο Δήμος Διονύσου με την αριθμ. πρωτ. 5755/1-3-2017 ανακοίνωση, ο Δήμος Διονύσου 
προχώρησε στη δημόσια πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, για την 
υποβολή προσφορών. Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στο site του δήμου (3/3/2017) με 
επισυναπτόμενα  τη σχετική μελέτη, των όρων και δικαιολογητικών συμμετοχής. Η καταλυτική 
ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ήταν η 13/03/2017. 
  
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά ανά ομάδα οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 
 

• Για την  ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: 
1. AUTOTECHNIKA  HELLAS ATEE, με διακριτικό τίτλο ΒΕΛΜΑΡ, αριθμ πρωτ. 7078/13-

03-2017 
 

• Για την ΟΜΑΔΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:  
1. AUTOTECHNIKA  HELLAS ATEE, με διακριτικό τίτλο ΒΕΛΜΑΡ, αριθμ πρωτ. 7078/13-

03-2017 
 
συνεπώς εμπρόθεσμα. 
 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό της από 22/03/2017 το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμφωνα με το οποίο: 

 

« Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση για την αποσφράγιση των 
φακέλων των προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη 



και ώρα 11:00, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7667/20-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου Διονύσου, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 
 

1. Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο,  

2. Κουζινοπούλου Μαρία, υπάλληλο του Δήμου, ως Τακτικό Μέλος και  

3. Βορριά Μαρία, υπάλληλο του Δήμου, ως Αναπληρωματικό Μέλος. 

 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της την με αρ. πρωτ. 5755/1-3-2017 Ανακοίνωση 

για τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέλαβε και αποσφράγισε το μοναδικό φάκελο προσφοράς 

που είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Δήμου από την εταιρία 

“AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με αρ. πρωτ. 7078/13-

3-2017. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος και διαπίστωσε ότι αυτά αυτά είναι σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά του 

ενδιαφερόμενου και διαπίστωσε οτι αυτές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Ανακοίνωσης. 

Επίσης, η οικονομική προσφορά είναι χαμηλότερη του προϋπολογισμού της προμήθειας.  

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία (σύνολο Α' + Β' ομάδων) που έλαβε η προσφορά για 

καθένα από τα δύο προσφερόμενα είδη είναι 50 (πενήντα). Αφού υπήρχε μόνο μια προσφορά 

δεν κρίθηκε αναγκαίος ο υπολογισμός της τιμής Λ. “...Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη  

που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την 

τιμή της προσφοράς: 

Λ = Σταθμισμένη Βαθμολογία (Σύνολο Α' + Β' Ομάδων) / Τιμή προσφοράς...” 

 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά της 

ενδιαφερόμενης εταιρίας “AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ” και προτείνει την ανάθεση σε αυτήν της προμήθειας των εξής αυτοκινήτων 

σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε και σύμφωνα με την Μελέτη της προμήθειας: 

- Επιβατικό αυτοκίνητο (τεμάχια 3) τύπου FIAT PUNTO, στην έκδοση LOUNGE, με 

πετρελαιοκινητήρα 1.248 κ.εκ. / 95hp, πεντάθυρο, πενταθέσιο, 

- Ημιφορτηγό αυτοκίνητο (τεμάχια 2) τύπου FIAT FULLBACK EXTENDED CAB, σε 

επίπεδο εξοπλισμού SX, 4Χ4, με πετρελαιοκινητήρα 2.442 κ.εκ. / 150hp, με μιάμιση καμπίνα, 

στη συνολική τιμή των 92.455,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η Μελέτη για τα προσφερόμενα είδη, όπως συμπεριλαμβάνεται στην Ανακοίνωση της 
προμήθειας, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης προμήθειας μεταξύ του 
Δήμου Διονύσου και του προμηθευτή. » 

 

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ, για τη συνέχιση προκειμένου να διενεργηθεί η 
προμήθεια με διαδικασία μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης απαιτείται απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν : 

• τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  
• του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  
• την 146/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 



• Την αριθμ. πρωτ. 7078/13-3-2017 προσφορά της εταιρίας «AUTOTECHNICA HELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

• το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, από 21/02/2017 

• το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, από 22/03/2017, προτείνεται 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

 
Α) η έγκριση του  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την«Προμήθεια 
Αυτοκινήτων»,  από 21/02/2017  

 

Β) η έγκριση του Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την«Προμήθεια 
Αυτοκινήτων», από 22/03/2017  
 
Γ) την ανάθεση των ειδών, ανά ομάδα ως ακολούθως: 

 

• Για την ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: (τεμάχια 3) τύπου FIAT PUNTO, στην 
έκδοση LOUNGE, με πετρελαιοκινητήρα 1.248 κ.εκ. / 95hp, πεντάθυρο, πενταθέσιο, 
στην εταιρεία «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 
ΑΦΜ 998281871, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  και με έδρα επί της οδού Βαλτανιώτη 3, Τ.Κ. 14564 

Κηφισιά, αντί του ποσού των 34.239,50€. 
 

• Για την ΟΜΑΔΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: (τεμάχια 2) τύπου FIAT FULLBACK 
EXTENDED CAB, σε επίπεδο εξοπλισμού SX, 4Χ4, με πετρελαιοκινητήρα 2.442 κ.εκ. / 
150hp, με μιάμιση καμπίνα στην εταιρεία «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 998281871, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  και με έδρα επί 

της οδού Βαλτανιώτη 3, Τ.Κ. 14564 Κηφισιά, αντί του ποσού των 40.494,40€. 
 
τα ανωτέρω ποσά και για τις δύο ομάδες επιβαρύνονται συσσωρευτικά με ΦΠΑ 24%, το 
χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται στα 17.721,70€ (διευκρινίζεται ότι τα ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας, έξοδα πινακίδων και ο φόρος τέλους ταξινόμησης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ). 
Συνεπώς η συνολική δαπάνη ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 92.455,60€ συμ/νου ΦΠΑ 
24%. 

   

   

   

   

  Ο Δήμαρχος Διονύσου 
 
 
 
 

Διονύσιος Ζαμάνης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 22/3/2017 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29   
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 63/2016 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου για την «Προμήθεια αυτοκινήτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 95.356,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 

 Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση για την αποσφράγιση 

των φακέλων των προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11:00, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7667/20-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Δημάρχου Διονύσου, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 

 

1. Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο,  

2. Κουζινοπούλου Μαρία, υπάλληλο του Δήμου, ως Τακτικό Μέλος και  

3. Βορριά Μαρία, υπάλληλο του Δήμου, ως Αναπληρωματικό Μέλος. 

 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της την με αρ. πρωτ. 5755/1-3-2017 Ανακοίνωση 

για τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέλαβε και αποσφράγισε το μοναδικό φάκελο προσφοράς 

που είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Δήμου από την εταιρία 

“AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με αρ. πρωτ. 7078/13-

3-2017. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος και διαπίστωσε ότι αυτά αυτά είναι σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά του 

ενδιαφερόμενου και διαπίστωσε οτι αυτές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Ανακοίνωσης. 

Επίσης, η οικονομική προσφορά είναι χαμηλότερη του προϋπολογισμού της προμήθειας.  

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία (σύνολο Α' + Β' ομάδων) που έλαβε η προσφορά για 

καθένα από τα δύο προσφερόμενα είδη είναι 50 (πενήντα). Αφού υπήρχε μόνο μια προσφορά 

δεν κρίθηκε αναγκαίος ο υπολογισμός της τιμής Λ. “...Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη  

που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την 

τιμή της προσφοράς: 

Λ = Σταθμισμένη Βαθμολογία (Σύνολο Α' + Β' Ομάδων) / Τιμή προσφοράς...” 

 



 

Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά της 

ενδιαφερόμενης εταιρίας “AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ” και προτείνει την ανάθεση σε αυτήν της προμήθειας των εξής αυτοκινήτων 

σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε και σύμφωνα με την Μελέτη της προμήθειας: 

- Επιβατικό αυτοκίνητο (τεμάχια 3) τύπου FIAT PUNTO, στην έκδοση LOUNGE, με 

πετρελαιοκινητήρα 1.248 κ.εκ. / 95hp, πεντάθυρο, πενταθέσιο, 

- Ημιφορτηγό αυτοκίνητο (τεμάχια 2) τύπου FIAT FULLBACK EXTENDED CAB, σε 

επίπεδο εξοπλισμού SX, 4Χ4, με πετρελαιοκινητήρα 2.442 κ.εκ. / 150hp, με μιάμιση καμπίνα, 

στη συνολική τιμή των 92.455,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η Μελέτη για τα προσφερόμενα είδη, όπως συμπεριλαμβάνεται στην Ανακοίνωση της 

προμήθειας, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης προμήθειας μεταξύ του 

Δήμου Διονύσου και του προμηθευτή. 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

 1) 

 

2) 

 


