
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανο      31/10/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. πρωτ : - 34669 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630                                                                                                                                               
       

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  :  Έγκριση του από 10/7/2014 πρακτικού και της 
υπ΄αριθ 22/10/2014 γνωµοδότης της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισµού και λήψη σχετικής απόφασης για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων», Ε ΣΚΟΥΠΕΣ και ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, 
 
  

Με την υπ’ αριθ.269/22-7-2014 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής  δεν εγκρίθηκε το από 10/7/2014 πρακτικό του 
σχετικού διαγωνισµού « Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση 
& επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις οµάδες Ε ΣΚΟΥΠΕΣ 
και ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, σύµφωνα µε το 
οποίο προτεινόταν η κατακύρωση του διαγωνισµού στον 
µοναδικό συµµετέχοντα, και εγκρίθηκε η επανάληψη του 
διαγωνισµού. 

 
 Με την υπ΄ αριθ 1674/25282/29-7-2014  απόφαση 
∆ηµάρχου  προκηρύχθηκε  ο  επαναληπτικός διαγωνισµός για 
τις 28/8/2014 . 
 
 Την 28/8/2014 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 
85/2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  προκειµένου 
να διενεργήσει τον   επαναληπτικό διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω εργασίας  και συνέταξε το 
από 28/8/2014   πρακτικό . 

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθαν και 
έλαβαν   µέρος( 2) δύο   ενδιαφερόµενοι :  
  
α) Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης  
β) ∆. Φ . Σαραντόπουλος  ΑΕΒΤΕ  
για την συµµετοχή τους,  µόνο για την οµάδα Ε « ΣΚΟΥΠΕΣ» 
 
Στην συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών, προχώρησαν στην αποσφράγιση των 
Οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων οι οποίες 
παρατίθενται στον παρακάτω συνηµµένο πίνακα:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή πρότεινε  την κατακύρωση του 
διαγωνισµού  στην εταιρεία  ∆. Φ . Σαραντόπουλος  ΑΕΒΤΕ. 
 
Στις 3-9-2014 πρωτοκολλήθηκε η υπ΄ αριθ  27967/3-9-2014 
εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρείας Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης 
κατά της συµµετέχουσας  εταιρείας ∆. Φ . Σαραντόπουλος  
ΑΕΒΤΕ γιατί πιστεύουν ότι δεν διαθέτει τυπικές αλλά και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις για να συµµετέχει  στον 
διαγωνισµό . 
 
Με την υπ΄αριθ 324/3-10-2014 απόφαση οικονοµικής 
επιτροπής συγκροτήθηκε η νέα επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισµών για το υπόλοιπο του έτους 2014 
( λόγω ανάληψης καθηκόντων της νέας ∆ιοίκησης)  
 
Η  επιτροπή του διαγωνισµού  στις 22/10/2014 συνέταξε την 
απο 22/10/2014 γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την οποία  
απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας Παναγιώτης Γ. 
Αντωνίτσης , για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
παρακάτω  

 
’’ 1) Ο κ. Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης στην υπ’ αριθ. πρωτ. 
27967/3-9-2014 ένστασή του υποστηρίζει ότι είναι ελλιπής  
επί ποινή αποκλεισµού“…. η προσκόµιση αποδεικτικών 
στοιχείων για την εµπειρία του συµµετέχοντα στην επισκευή 
και συντήρηση » 

Κατά την γνώµη µας ορθώς έγινε δεκτός γιατί επί 
ποινή αποκλεισµού αναφερόταν η προσκόµιση πιστοποιητικού 
ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες , το οποίο υπήρχε 
στα δικαιολογητικά του. 
   2) Επίσης ο κ. Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. 27967/3-9-2014 ένστασή του υποστηρίζει ότι “…. Επί 
ποινή αποκλεισµού, ζητείται από τον διαγωνισµό, ελάχιστος 
αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων όχι µικρότερος από 
πέντε.         
 Κατά την γνώµη µας ορθώς έγινε δεκτός γιατί από την 
προσκόµιση εγκεκριµένων µισθοδοτικών καταστάσεων ΕΝΤΥΠΟ 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, 

ΟΝΟΜΑ  ΕΝ∆/ ΚΟΣ   
ΠΡΟΥ/ ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

Παναγιώτης Γ. 
Αντωνίτσης 

 ∆. Φ  
Σαραντώπουλος  
ΑΕΒΤΕ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 
ΓΝΗΣΙΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

12.000,00 10% ∆ΗΛΑ∆Η  
 10.800,00 

20% ∆ΗΛΑ∆Η  
9600,00 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ  
ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓ/ ΩΡΑΣ 
ΕΝ. ΠΡ/ ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤ 

4500,00 5% ∆ΗΛΑ∆Η  
4320,00 

10%  ∆ΗΛΑ∆Η  
4050,00 



αποδεικνύεται ότι ο αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων, 
εκτός του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Σαραντόπουλου , δεν 
είναι µικρότερος από πέντε «5» µ, και συγκεκριµένα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΜηχανολόγοςΤΕΙ 
ΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ- Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
  
  
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1. Η έγκριση  της από 22/10/2014 γνωµοδότησης της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης για 
τους παρακάτω λόγους : 
 
Στους όρους της διακήρυξης αναφερόταν  επί ποινή 
αποκλεισµού α) η  προσκόµιση πιστοποιητικού ISO 9001, το 
οποίο υπήρχε στα δικαιολογητικά της συµµετέχουσας 
εταιρείας και  
β) η προσκόµιση  εγκεκριµένων  µισθοδοτικών καταστάσεων 
µε ελάχιστο αριθµό ειδικευµένων εργαζοµένων όχι µικρότερο 
από πέντε ,  η συµµετέχουσα εταιρεία προσκόµισε   ΕΝΤΥΠΟ 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  στο οποίο   αποδεικνύεται ότι ο 
αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων, εκτός του εκπροσώπου 
της εταιρείας κ. Σαραντόπουλου , δεν είναι µικρότερος από 
πέντε «5» και συγκεκριµένα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΜηχανολόγοςΤΕΙ 
ΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ- Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
 
2. Η έγκριση του από 28/8/2014    πρακτικού της  
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
3.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων» 
για την οµάδα Ε ΣΚΟΥΠΕΣ, αντί του ποσού 13.650,00 € πλέον 
ΦΠΑ 23% 3139,50  ήτοι σύνολο 16.789,50€.   
4.- Για την οµάδα ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ο 
διαγωνισµός να κηρυχθεί άγονος  
Συν.  

1)  Τα  από 10/7/2014 ,28/8/2014 πρακτικά  και η από 
22/10/2014  γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας  
του  εν λόγω διαγωνισµού 

2)  Η από  προσφορά της εταιρείας  Παναγιώτης Γ. 
Αντωνίτσης 

   3)  Η από  προσφορά της εταιρείας ∆. Φ . Σαραντόπουλος  
ΑΕΒΤΕ 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 



 
ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ  

 
 

 
 


