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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος  26   /07/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ : 25261              
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                   
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 
παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί 
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

5. τις υπ' αριθ. 69/2016, 90/2016 και 119/2017 Α∆Σ, µε τις οποίες έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα 
για την ανάγκη «Προµήθειας Ανταλλακτικών- Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών 
Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου,  

6. την υπ’ αριθ. 44/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002338204 

8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002482383 
Την υπ’αριθ. 390/22.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) 
η δαπάνη  για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης 5.000,00€ σε διάφορους Κ.Α. β)η  υπ’ αριθ. 
44/2017  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του 
ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού  

9. Την υπ’αριθ.  85/26.03.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικο του ανοικτού διαγωνισµού , η ανακήρυξη άγονων οµάδων, η έγκριση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για τις άγονες οµάδες και ο ορισµός της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.  

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12444/1386/29.03.2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού.  
11. Την υπ’αριθ.  283/26.06.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε 

το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού , η ανακήρυξη άγονων οµάδων, η έγκριση των 
όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για τις άγονες οµάδες και ο ορισµός της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.   

12. Την υπ’ αριθ. 1386/12444/29.03.20182660/22931/04.07.2018 διακήρυξη. 
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13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24856/23.07.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η 
οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 390/22.12.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

σύµφωνα µε το οποίο :  
 

«…Η Πρόεδρος της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή 
του διαγωνισµού, καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 2660/22931/4.7.2018 διακήρυξης και αφού 
ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλαδή 09.00 πµ, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι 
κάτωθι εταιρείες, όπως καταγράφηκαν στον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού: 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
1 ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ  

[Προσήλθε µε εξουσιοδότηση 
του Νοµίµου Εκπροσώπου της 
εταιρείας η κα Μαρία Σιαµπλή 
του Αθανασίου µε Α∆Τ 
Χ051045] / Συµµετοχή για 
την Οµάδα Α2 

 
ΛΕΓΑΚΗ 8 & Κηφισού 74, 18233 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 2103456072 FAX: 2103458597  
E-mail: info@syntruck.gr 

 
∆εν έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σχετική προσφορά, µέχρι και την 17/7/2018 στις 
15.00µµ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης. 
 
Μετά την ώρα επίδοσης των φακέλων, ήτοι 9.30 πµ, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των 
προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο 
σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας που κατέθεσε 
προσφορά. 
 
Κατά τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
Η εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ, έχει καταθέσει φάκελο προσφοράς, για την Οµάδα Α2 της διακήρυξης 
«Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO Ηλικίας έως 10 ετών» ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.960,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.4.2.2 της 
διακήρυξης. 
 
Στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εµπεριέχεται το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης 
δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως συµπληρωµένο, 
υπογεγραµµένο (µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) και σφραγισµένο από τον διαχειριστή 
της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή, δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και η 
Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εµπεριέχονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των άρθρων 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης, καθώς και του 
άρθρου 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 44/2017 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται θεωρήθηκε πλήρης από 
την Επιτροπή, η οποία προέβη στη αποσφράγιση και της Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης. 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της 
διακήρυξης και η προσφορά της εταιρείας καταγράφεται ως εξής: 
 
α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οµάδα 
Συµµετοχής 

Οχήµατα Ποσό 
Προσφοράς 

σε ευρώ 
άνευ ΦΠΑ  

Ποσοστό 
Έκπτωση

ς 

1 ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ  
 

Α2 Πλαίσια 
Φορτηγών Μάρκας 
IVECO ηλικίας έως 
10 ετών 

ΜΕ 99920 
(Πυροσβεστικό) 
ΚΗΗ 618 
(Βυτιοφόρο) 

3.600,00 10% 
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   Τιµή Εργατοώρας 40,50€ 10% 
      

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) Την Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ 
2) Τον Νόµο 4412/2016  
3) Την υπ’ αριθµ. 2660/22931/4.7.2018 διακήρυξη  
 
Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ για την Οµάδα Α2 της διακήρυξης «Πλαίσια 
Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών» ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.960,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.  
 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Α2 «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών»  
του ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου, µε ποσό 
4.464,00€ και τιµή εργατοώρας 50,22€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Για τις υπόλοιπες Οµάδες της διακήρυξης  

• Α3 / «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας NISSAN ηλικίας έως 10 ετών»   
• A4 / «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας MAN DAF ηλικίας έως 10 ετών»  
• A5 / «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας ISUZU ηλικίας έως 10 ετών»   
• ∆1 / «Επιβατικά Ηµιφορτηγά Μάρκας ΦΙΑΤ ηλικίας έως 10 ετών»   
• Η / «Αλυσίδες Χιονιού» 
• Ι / «Πλύσιµο Οχηµάτων – Μηχανηµάτων Έργου» 
• Κ / «Μαρκούτσια» 

δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος και για τις ανωτέρω Οµάδες η Επιτροπή έκρινε άγονο τον 
διαγωνισµό. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε 
τρία (3) αντίγραφα….» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για: 
 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο 1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 

 

2.- Την ανακήρυξη της εταιρείας ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου ως προσωρινό 
ανάδοχο της υπηρεσίας Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για την 
Οµάδα Α2 «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών»  του ∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι το 
ποσό των 4.464,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της 
προσφορά ήταν  χαµηλότερη του προϋπολογισµού. 
 

 
3.- Την ανακήρυξη των οµάδων :  

� Α3 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  
3.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

�  Α4 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΜΑΝ DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  
4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

�  Α5 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  
2.480,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

� ∆1 «ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΑΤ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  
1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

�  Η «ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ» (CPV 34324000-4) προϋπολογισµού 992,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

�  Ι «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (CPV 50112300-6) προϋπολογισµού  
1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
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�  Κ «ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ» (CPV 34913000-0) προϋπολογισµού  992,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%, ως άγονες  και την συνέχιση ή µη της διαγωνιστικής  διαδικασίας  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Συνηµµένα:  
1) Το πρακτικό Νο 1  
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


