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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..130/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..17ης/5/2013.. της ..11ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 17η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 14143/14-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 
τακτοποίηση βεβαιωµένων οφειλών του ∆ήµου στη ∆ΟΥ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή 
αλληλογραφίας και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Κρητικού Παρασκευή)» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του της από πτώση 
επι  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το πίσω µέρος του αυτ/του του από 
πρόσπτωση σ' αυτό κάδου σκουπιδιών». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΣΙΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση κλαδιού 
δένδρου την ώρα κοπής από συνεργείο του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε τις 30/2013, 31/2013, 55/2013 Αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ για 
αποπληρωµή οφειλών των Κοινωφελών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου και Άνοιξης προς την ∆.O.Y. Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου».-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 12011/18.4.2013 για 
την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή 
Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και της υπ. αρ. 
827/12012/18.4.2013 Απόφασης ∆ηµάρχου για Απευθείας Ανάθεση Κατεπείγουσας 
Προµήθειας Υλικών για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου κατά την Περίοδο 25-27 
Αυγούστου 2012». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια των στολών της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε  Ιατρό Εργασίας».-ΑΠΕ-
ΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου 
Στεφάνου »» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την 
«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: 
“Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου”»-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 483,39€  για τη δηµοσίευση 
περίληψης διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΡΑΗ-
ΚΑΪΡΗ-ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.380€  για τη µελέτη: 
«Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ”»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου 
στο Ο.Τ.102»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτων ζώων» 
και λήψη σχετικής απόφασης» 

� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1, Νο 2 και Νο 3 για την «Συντήρηση & 
επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των 
ανταλλακτικών» και λήψη σχετικής απόφασης» 

ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου (έφεσης) κατά της µε 
αρ. 503/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασµό του 
‘Σ.Ο.Ε.’ (Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών)» 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.          
2. Κοντάκης Κυριάκος      
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
4. Χιώτης Ηρακλής     
5. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
6. Ποτίδης Χρήστος 
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
8. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
9. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
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Στη συνεδρίαση, νοµίµως κληθείς, προσήλθε και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Καλαφατέλης 
Ιωάννης µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε µετά την ψήφιση του 17ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..130/2013.. 
 

� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1, Νο 2 και Νο 3 για την «Συντήρηση & 
επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των 
ανταλλακτικών» και λήψη σχετικής απόφασης» 

 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 
 

  Με την υπ αριθ 46/27-3-2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της εργασίας «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του 
∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» µε την διαγωνιστική διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού . 
      Με την υπ’αριθ.85/11-4-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη για την ανάθεση εργασίας «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων 
έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών » , η διάθεση της πίστωσης ποσού 
52.500,00 σε βάρος των  Κ.Α 20.6263.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση & Επισκευή 
Μεταφορικών µέσων » , και 20.6671.0002 µε την ονοµασία  
« Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και  β)  εγκρίθηκε  η από 8/2013 Μελέτη και οι 
όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
   
 Με την υπ αριθ 832/12138/19-4-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  
πρόχειρος  διαγωνισµός για τις 26/4/2013. 
 
 Την 26/4/2013 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων 
του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 
77/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον 
πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω εργασίας . 
   Όπως αναφέρεται και στο  από 26/4/2013 Πρακτικό Νο1 προσήλθαν τρείς: οι εταιρείες  
α)B. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.  ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε ,  β) ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και γ) Λ.& Ι 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε , οι οποίες έγιναν δεκτές για την περαιτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία. 
 
   Στην συνέχεια  µε το υπ αριθ 13061/26-4-2013 έγγραφο της επιτροπής 
διενέργειας  εστάλει το πρακτικό στους ενδιαφερόµενους κατά του οποίου κατατέθηκαν 
εµπρόθεσµα  δύο ενστάσεις  από τις εταιρείες : α)η υπ΄αριθ  12129/29-4-2013 ένσταση 
της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ &ΣΙΑ και β) η υπ αριθ 13165/29-4-2013 ένσταση 
της εταιρείας Α.& Ι Παπαϊωάννου Ο.Ε .  
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 Οι ενστάσεις διαβιβάστηκαν στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού  µε το υπ 
αριθ 13617/8-5-2013 έγγραφό µας. 
 Με το πρακτικό Νο2 η επιτροπή διαγωνισµού  αξιολόγησε τις ενστάσεις των 
εταιρειών και γνωµοδότησε : 1) Στην αποδοχή της αριθ πρωτ. 12129/29-4-2013 
ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε κατά της εταιρείας Β. 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε και στα δύο σκέλη . 
2) Στην απόρριψη της αριθ πρωτ 12129/29-4-2013 ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κατά της συµµετοχής της εταιρείας Λ&Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε και 
στα δύο σκέλη και  
3) Στην απόρριψη της αριθ πρωτ 13165/29-4-2013 ένσταση της εταιρείας Α.Ι 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε  κατά της εταιρείας Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε στο σύνολο 
της , και απέκλεισε την εταιρεία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε  
 Με το πρακτικό Νο 3 η επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές  προσφορές των 
εταιρειών  α)Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε  β) ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  , 
σύµφωνα µε ο οποίο η  οικονοµικότερη προσφορά είναι της εταιρείας  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ύψους 21696,10€ πλέον ΦΠΑ 23% 4990,00 ήτοι σύνολο 
26.686,20€. 
 Τα πρακτικά Νο 1,2 και 3 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
  1.-Η έγκριση των πρακτικών Νο 1,2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης  
  2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών » στην εταιρεία 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , αντί του ποσού των 26686,20 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 

   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Θα διαφωνήσω µε την εισήγηση για 
τους λόγους που πολλές φορές έχουµε αναλύσει για την µη σύννοµη συγκρότηση της 
Ο.Ε και της παράνοµες αποφάσεις που εκ του λόγου αυτού, αυτή παράγει» 
 

Το λόγο πήρε ο κ.  Πασιπουλαρίδης και είπε: «Στην παρούσα συνεδρίαση 
υπήρξε απαρτία, δηλαδή 9 µέλη µεταξύ των οποίων 3 αναπληρωµατικά ο ένας εκ των 
οποίων ήταν ο κ. Χιώτης Ηρακλής που αναπληρούσε τον παρόντα πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής κύριο Πέππα.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� Τις διατάξεις του Π∆ του 28/80 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
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Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη, Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
  1. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1, 2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 
σύµφωνα µε τα  οποία:  
α)γίνετε δεκτή η ένσταση µε αριθ πρωτ. 12129/29-4-2013 ένσταση της εταιρείας 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε κατά της εταιρείας Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε 
και στα δύο σκέλη αποδεχόµενη το σκεπτικό της επιτροπής που αναπτύχθηκε 
αναλυτικά στο πρακτικό Νο 2.  
β) Απορρίπτει τη µε αριθ. πρωτ 12129/29-4-2013 ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κατά της συµµετοχής της εταιρείας Λ&Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε και 
στα δύο σκέλη αποδεχόµενη το σκεπτικό της επιτροπής που αναπτύχθηκε αναλυτικά 
στο πρακτικό Νο 2 και  
γ) Απορρίπτει τη µε αριθ. πρωτ 13165/29-4-2013 ένσταση της εταιρείας Α.Ι 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε  κατά της εταιρείας Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε στο σύνολο 
της, και απέκλεισε την εταιρεία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε αποδεχόµενη το 
σκεπτικό της επιτροπής που αναπτύχθηκε αναλυτικά στο πρακτικό Νο 2. 
 
  2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» στην εταιρεία 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, αντί του ποσού των €26.686,20 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη. 
5. Ποτίδης Χρήστος. 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩ93-3ΛΤ



Σελίδα 6 από 18 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 26-04-2013 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ.  104/2013 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη διεξαγωγή πρόχειρου 
διαγωνισµού   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 

  προϋπολογισµού δαπάνης 42.682,93  € πλέον Φ.Π.Α. (52.500,00€ µε ΦΠΑ 23%). 

 

  

   Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα  26 Απριλίου  2013, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να 

προβεί  στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού  καθώς και το άνοιγµα των   

Οικονοµικών  προσφορών του  ανωτέρω διαγωνισµό, ώστε να αναδειχθεί  προσωρινός 

µειοδότης.   

 

   Αφού παρήλθε η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η ανωτέρω Επιτροπή προέβη 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών .    

Συµµετείχαν στο διαγωνισµό οι κάτωθι εταιρίες 

1. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. 

2. D. TOUMBAS –∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

3. Λ. & Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. 

    Η ανωτέρω επιτροπή αφού εξέτασε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έκανε δεκτές και 

τις τρεις  εταιρίες.      

     Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών  να 

γίνει σε νέα ηµεροµηνία µετά από έγγραφη ενηµέρωση των συµµετεχόντων. 

   Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα κοινοποιηθεί στους 

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

 
Μη υπάρχοντος  άλλου θέµατος η Ε.∆. κλείνει το παρόν πρακτικό  
 

 

  

  

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

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Καρασαρλής Αναστάσιος 1) Βουτσινά Στυλιανή 
 
2)  Μαντζιαβάς Βασίλειος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 10-05-2013 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
  

  
 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ.  104/2013 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη διεξαγωγή πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 

  προϋπολογισµού δαπάνης 42.682,93  € πλέον Φ.Π.Α. (52.500,00€ µε ΦΠΑ 23%). 

 

  

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα  10 Μαΐου  2013, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να 

προβεί  στην αξιολόγηση των εµπρόθεσµων ενστάσεων που κατατέθηκαν ενώπιον της, 

στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», οι εν λόγω ενστάσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

η αριθµ. πρωτ. 12129/29.04.2013 ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. και  

 

της αριθµ πρωτ. 13165/29.04.2013 ένστασης της εταιρείας Α & Ι ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Ο.Ε.  

 

αµφότερες οι ανωτέρω ενστάσεις προσαρτούνται και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του παρόν πρακτικού . 
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  1.  Με την ένσταση της, η εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ενίσταται 

κατά: 

 

α) της συµµετοχής της εταιρείας µε την επωνυµία Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. για 

τους εξής λόγους: 

 

I) η υπ΄ αριθµ. 120/703463-6 εγγυητική επιστολή συµµετοχής της στο διαγωνισµό έχει 

εκδοθεί επ΄  ονόµατι ενός εκ των οµόρρυθµων ετέρων αντί επ΄ ονόµατι της 

συµµετέχουσας οµόρρυθµης εταιρείας, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφιο 

(στ)του ΕΚΠΟΤΑ,  και 

 

ΙΙ) µη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί µη αποκλεισµού της συµµετοχής σε 

διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 2.3 του άρθρου Α.2 

της σχετικής διακήρυξης. 

 

β) της συµµετοχής της εταιρείας Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. για τους εξής λόγους:  

 

Ι) Η προσκοµισθείσα υπεύθυνη δήλωση δεν καλύπτει τους όρους διακήρυξης καθώς 

έχει αφενός συνταχθεί την 23η  Απριλίου 2013 και αφετέρου έχει θεωρηθεί το γνήσιο 

της υπογραφής την 24η Απριλίου 2013, µε αποτέλεσµα να υπάρχει χρονικό κενό τριών 

(3) ηµερών µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε υπεράσπιση της 

συγκεκριµένης άποψης επικαλείται την 781/2010 απόφαση του ΣτΕ. 

 

ΙΙ) Επιπροσθέτως,  αναφέρεται για τη συγκεκριµένη υπεύθυνη δήλωση «πρέπει να είναι 

πλήρως συµπληρωµένη ήδη κατά το χρόνο της εν λόγω θεώρησης, αφού οποιαδήποτε 

διόρθωση , τροποποίηση, συµπλήρωση ή χρονολόγηση της υπεύθυνης δήλωσης µετά 

τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής θα αναιρούσε τον ίδιο το σκοπό της 

θεώρησης, που είναι η επίσηµη βεβαίωση ότι η δήλωση προέρχεται στο σύνολο της 

από το συγκεκριµένο συντάκτη (ΣτΕ 2017/2010, ΕΑ393, 347, 234/2010). 

 

Η υπεύθυνη δήλωση τελειούται µε την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου 

αυτής σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οπότε και καθίσταται βέβαιη η χρονολογία της, τη 

στιγµή δε αυτή αναλαµβάνεται από τον υπογράφοντα και  κατά το νόµο ευθύνη της 

ακρίβειας του περιεχοµένου  της. ….. Όσον αφορά τις ηµεροµηνίες υπογραφής, 

θεώρησης του γνησίου της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης και υποβολής της 

προσφοράς, τόσο η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης όσο και η υπογραφή του 
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εκδότη της αποτελούν ουσιώδη στοιχεία αυτής και επιβάλλεται να είναι συµπληρωµένα 

αµφότερα, ώστε η δήλωση να είναι έγκυρη.» 

 

 2. Με την ένστασή της, η εταιρεία Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ενίσταται κατά της 

συµµετοχής της εταιρείας µε την επωνυµία Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. για τους 

εξής λόγους: 

 

Ι)«Η εταιρεία προσκόµισε και κατέθεσε πιστοποιητικό του οικείου της επιµελητηρίου µε 

αντικείµενο δραστηριότητας «Ανατροπές Αυτοκινήτων  & Κατασκευές Αµαξωµάτων» 

χωρίς να αποδεικνύεται ότι ασκεί εµπορία ανταλλακτικών».  

Η Επιτροπή αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα  

 

Σκέφτηκε κατά το Νόµο 

 

α) αναφορικά µε την αριθµ. πρωτ. 12129/29.04.2013 ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  κατά της συµµετοχής  κατά της εταιρείας Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. 

ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. 

 

Ι)  ως προς το πρώτο σκέλος: 

 

1 Επειδή, ο επιστάµενος επικαλείται εσφαλµένα  το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς 

σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς και τη διακήρυξη µε σαφήνεια ορίζεται ότι ο 

διαγωνισµός αφορά εργασία κατά συνέπεια θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π∆28/8 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης»  

(Α΄11). 

 

2 Επειδή, στο εδάφιο Β.2 της αριθµ. πρωτ.  832/12138/19.4.2013 διακήρυξης ορίζεται 

«η εγγύηση συµµετοχής.... συντάσσεται κατά τον τύπο του δηµοσίου». 

 

3 Επειδή, σύµφωνα µε το άρθ. 15 παρ. 8 του Π∆28/80 « Η εγγύηση συµµετοχής.... 

κατατίθεται υπό τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 

και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπον δια το 

δηµόσιο». 

 

4. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο.4 παρ. 6 του Ν. 3263/04 (Α΄179) «πρέπει 

προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην Αρχή που 

διεξάγει το διαγωνισµό,.. να φέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της 

οποίας παρέχονται, ...» 
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5. Επειδή, ότι η µη αναγραφή των στοιχείων της συµµετέχουσας εταιρείας  επί του 

σώµατος της εγγυητικής επιστολής αποτελεί ουσιώδης παράβαση του τύπου σύνταξης 

της  εγγυητικής επιστολής. 

 

II) ως προς το δεύτερο σκέλος:  

 

1. Επειδή, στη παρ. 2.3 του άρθρου Α.2 αναφέρεται «υποβάλλεται επί ποινή 

αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, δήλωση του 

συµµετέχοντα ....ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των 

ΟΤΑ και του δηµοσίου» 

 

2. Επειδή, στην υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας  Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε δεν 

αναγράφεται ο σχετικός όρος 

 

3. Επειδή, αποτελεί ουσιώδη παράλειψη της συµµετέχουσας εταιρείας η µη αναγραφή 

της συγκεκριµένης δήλωσης.  

 

 

β) αναφορικά µε την αριθµ. πρωτ.  12129/29.04.2013 ένσταση της εταιρείας 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  κατά της συµµετοχής  της εταιρείας Λ &Ι 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε.  

 

Ι) Ως προς το πρώτο σκέλος 

 

1.  Επειδή, η αριθµ. 781/2010  απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται στην εφαρµογή του άρθ. 6 

του Π∆ 118/2008 ( «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου » Α΄150), και δεν έχει 

εφαρµογή στους ΟΤΑ. 

 

2. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο Β.1 παρ. 1.4 της σχετικής διακήρυξης  «οι προσφορές 

µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά … Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο 

των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την 25/4/2013 ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο». 

 

3. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του Π∆28/80 «Η διακήρυξις καθορίζει την 

προκηρύσσουσαν την δηµοπρασίαν αρχήν, τον τύπον και το σύστηµα διενεργείας της 

δηµοπρασίας (ενσφράγιστος άνευ ορίου, δια συµπληρώσεως τιµολογίου, 

κατ'αποκοπήν) την ηµεροµηνίαν και ώραν ενάρξεως και λήξεως αποδοχής των 
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προσφορών παρά της επιτροπής, σαφή συνοπτικήν περιγραφήν του έργου, 

προµηθείας, την προϋπολογισθείσαν δαπάνην, τα προσόντα των διαγωνιζοµένων, τα 

στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την εγγύησιν και τον τρόπον καταθέσεως 

αυτής, τας διατάξεις αίτινες θα ισχύσουν καθ'όλην την διάρκειαν της συµβάσεως, την 

προθεσµίαν εκτελέσεως του έργου ή προµηθείας, τα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τας 

κρατήσεις αίτινες θα βαρύνουν τον ανάδοχον και τυχόν ειδικούς όρους.» 

 

4. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 4 του Π∆ 28/80 «.Εις πάσας τας 

δηµοπρασίας οι συναγωνιζόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως. "Οι ανώνυµες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι 

οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 

από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο"[1]. Ούτος καταθέτει κατά την 

δηµοπρασίαν πρακτικόν του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, εγκρίνοντος την 

συµµετοχήν ταύτης εις τον συναγωνισµόν προς ανάληψιν του δηµοπραττουµένου έργου 

ή προµηθείας και ορίζοντος τον εκπροσωπούντα ταύτην.» 

 

5. Επειδή, σύµφωνα µε άρθρο 18 παρ 5 του Π∆ 28/80 «Κοινοπραξίαι εργοληπτών 

δηµοσίων έργων ή τεχνικών εταιρειών, κατόχων πτυχίου εργολήπτου εταιρείας, γίνονται 

δεκταί µόνον, εφ' όσον τούτο δεν αποκλείεται ρητώς από της διακηρύξεως και υπό τον 

όρον ότι έκαστος των συµµετεχόντων εις την κοινοπραξίαν κέκτηται τα υπό της 

διακηρύξεως οριζόµενα προσόντα. Οι κοινοπρακτούντες ευθύνονται εκ της συµµετοχής 

εις την δηµοπρασίαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Αι υποβαλλόµεναι προσφοραί 

δέον να είναι υπογεγραµµέναι υπό πάντων των κοινοπρακτούντων και εν περιπτώσει 

εταιρειών υπό των νοµίµων αυτών εκπροσώπων κατά την προηγουµένην παράγραφον. 

Αι προσφοραί επιδίδονται παρά πάντων τούτων, αυτοπροσώπως παρισταµένων ή υπό 

κοινού εκπροσώπου οριζοµένου δια συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Αι εγγυήσεις 

συµµετοχής παρέχονται κοινώς δια πάντας τους κοινοπρακτούντας. Ουδείς δύναται να 

συµµετέχη εις πλείονας της µιας κοινοπραξίας, συµµετεχούσας εις τον αυτόν 

διαγωνισµόν.» 

 

6. Επειδή, από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων,  ενόψει τη µη ρητής 

προβλέψεως της διακήρυξης, του αρθ. 15 παρ. 2  και του άρθ. 18 παρ 4 & 5 περί 

ταύτισης της ηµεροµηνίας υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης µε αυτή  της 

ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς , συνάγεται  ότι η υπεύθυνη δήλωση µε  

ηµεροµηνία προγενέστερη εκείνης  υποβολής της προσφοράς καλύπτει τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης και του Π∆ 28/80.  

 

ΙΙ) ως  προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης  
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1. Επειδή, η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ουδεµία διόρθωση, τροποποίηση, 

συµπλήρωση ή χρονολόγηση της υπεύθυνης δήλωσης µετά τη θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής που θα αναιρούσε τον ίδιο το σκοπό της θεώρησης, έχει υποστεί και 

υποπέσει στην αντίληψη της Επιτροπής. 

 

2. Επειδή, η υπεύθυνη δήλωση φέρει τόσο ηµεροµηνία σύνταξης, όσο και την 

υπογραφή του εκδότη της  (νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

Ο.Ε. ) µε την αντίστοιχη θεώρηση του γνήσιου αυτής από το Κ.Ε.Π. Ωρωπού.  

 

3.  Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ 1 & 2  του Ν. 3690/99 (Α΄45) όπως έχουν 
τροποποιηθεί αντίστοιχα  µε την παρ. 4 & 5 του άρθρου 16  του Ν.3345/2005 (Α΄138) 
και ισχύουν «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου γίνεται, από 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. , βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των 
αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. 

∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου, όταν 
προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα ή 
τα Κ.Ε.Π., προσκοµίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα."  

 Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της 
διοικητικής αρχής που το εξέδωσε µπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόµενος από όλες τις 
διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από 
δικηγόρους ή συµβολαιογράφους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση 
των λειτουργηµάτων τους.» 

4. Επειδή, από το συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ότι η σύνταξη της υπεύθυνης 
δήλωσης της εταιρείας Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο της 
παρ. 2.3 του άρθρου Α.2 της διακήρυξης  και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
έχει γίνει από το ΚΕΠ Ωρωπού.  

  

γ) αναφορικά µε την της αριθµ πρωτ. 13165/29.04.2013 ένστασης της εταιρείας Α & Ι 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. Κατά τησ συµµετοχής της εταιρείας µε την επωνυµία  Β. 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. 

 

1. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Π∆ 28/80 « Εις δηµοπρασίας 

δηµοτικών ή κοινοτικών προµηθειών, γίνονται δεκτοί ενεγνωρισµένοι προµηθευταί του 

δηµοπραττουµένου αντικειµένου, παρέχονται εχέγγυα αρτίας εκτελέσεως, 

εγγεγραµµένοι εις το οικείον επιµελητήριον ή επαγγελµατικήν οργάνωσιν. Εις 

δηµοπρασίας προµηθείας είδους εισαγοµένου εκ του εξωτερικού γίνονται δεκτοί 

ανεγνωρισµένοι αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα οικεία επιµελητήρια, 
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προσκοµίζοντες αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευοµένων εργοστασίων της 

αλλοδαπής». 

 

2. Επειδή, σύµφωνα  µε την παρ. 2.2 του άρθρου Α.2 της διακήρυξης πρέπει να 

υποβληθεί επί ποινής αποκλεισµού πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή 

επαγγελµατικής οργάνωσης που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

3. Επειδή σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  της αριθµ. 8/2013 µελέτη 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης 

όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος….» 

 

4. Επειδή, από τον συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες δεν 

καλούνται να εµπορεύονται ανταλλακτικά, αλλά να χρησιµοποιούν τα αναγκαία 

ανταλλακτικά καθώς και υλικά τα οποία θα προµηθεύονται οι ίδιοι για την 

αποκατάσταση της βλάβης των οχηµάτων.   

 

 

 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

� Στην αποδοχή της  αριθµ. πρωτ. 12129/29.04.2013 ένσταση της εταιρείας 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  κατά της συµµετοχής  κατά της εταιρείας Β. 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. τόσο ως προς το πρώτο, όσο και ως προς το 

δεύτερο σκέλος. 

 

�  Στην απόρριψη της  την αριθµ. πρωτ.  12129/29.04.2013 ένσταση της εταιρείας 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  κατά της συµµετοχής  της εταιρείας Λ & Ι 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. τόσο ως προς το πρώτο, όσο και ως προς το δεύτερο 

σκέλος. 

 

� Στην απόρριψη της αριθµ. πρωτ. 13165/29.04.2013 ένστασης της εταιρείας Α & Ι 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. κατά της εταιρείας  Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. στο 

σύνολο της.  

� Ως εκ τούτου αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισµού την εταιρεία   Β. 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ   & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. 

 

  Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
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 Μη υπάρχοντος  άλλου θέµατος η Ε.∆. κλείνει το παρόν πρακτικό  
 

 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Καρασαρλής Αναστάσιος 1) Βουτσινά Στυλιανή 
 
2)  Μαντζιαβάς Βασίλειος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 10-05-2013 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 
  

  
 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ.  104/2013 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη διεξαγωγή πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 

  προϋπολογισµού δαπάνης 42.682,93  € πλέον Φ.Π.Α. (52.500,00€ µε ΦΠΑ 23%). 

 

  

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα  10 Μαΐου  2013, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:45, σε συνεδρίαση η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να 

προβεί  σε αποσφράγιση έκαστου συµµετέχοντα και διαπίστωσε ότι οι προσφερόµενες 

εκπτώσεις είναι ως εξής: 

 

Α/Α Συµµετέχοντες Ποσοστό έκπτωσης και τελικό ποσό 
προσφοράς 

Σύνολα 
προσφοράς σε (€) 
πλέον ΦΠΑ 23% 

1 Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΕ 50% στην 
εργασία  

ήτοι: 
Προϋπολογισµός 

µελέτης : 
425ώρεςΧ40,00€/

ώρα= 
17.000,00€ 

 
Προσφορά: 

425ώρεςΧ20,00€/
= 

8.500,00€ 

 

 

30% στα 
ανταλλακτικά 

ήτοι: 
Προϋπολογισµός 

µελέτης : 
25.682,93€ 

 
Προσφορά: 

17.978,05€ 

 

26.478,05 
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∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ &ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

60% στην 
εργασία  

ήτοι: 
Προϋπολογισµός 

µελέτης : 
425ώρεςΧ40,00€/

ώρα= 
17.000,00€ 
Προσφορά: 

425ώρεςΧ16,00€/
= 

6.800,00€ 

42% στα 
ανταλλακτικά 

ήτοι: 
Προϋπολογισµός 

µελέτης : 
25.682,93 € 
Προσφορά: 

14.896,10€ 

 

21.696,10 

 

 

Από τις ανωτέρω προσφερόµενες εκπτώσεις επί της τιµής προϋπολογισµού της 

µελέτης για ανταλλακτικά και εργασίες για την οµάδα υπερκατασκευές, προκύπτον  

τα ακόλουθα: 

 

1) Η εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι µειοδότης για την οµάδα 

υπερκατασκευές εργασία και ανταλλακτικά µε ποσά 6.800,00€ και 14.896,10€ 

αντίστοιχα και σύνολο 21.696.10 πλέον ΦΠΑ 23%, ( 4.990,10€) ήτοι συνολικά  το 

ποσό των 26.686,20€. 

 

 

 

 

 

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

 
 Μη υπάρχοντος  άλλου θέµατος η Ε.∆. κλείνει το παρόν πρακτικό  
 

 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Καρασαρλής Αναστάσιος 1) Βουτσινά Στυλιανή 
 
2)  Μαντζιαβάς Βασίλειος 
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