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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση &
επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» Οµάδες Ε, Ζ & Η»
προϋπολογισµού 49.323,00 € συµπ. ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθµ. 16/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού.
Με την αριθµ. 134/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την οποία εγκρίθηκαν α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, και β) οι
όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού και η αριθµ. 16/2015 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13034/989/20-05-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 13034 ) µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη η 02/07/2015 και ώρα 15:00 η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε η 08/07/2015 και ώρα 10:30
π.µ.
Με την 310/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής α)κατακυρώθηκε
το αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες ως ακολούθως:
ΟΜΑ∆Α Α : (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ &
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε (ΑΦΜ 999193764) αντί του συνολικού ποσού των €70.233,00 συµ/νου ΦΠΑ
23%.
ΟΜΑ∆Α Β :(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ )στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε (ΑΦΜ 999193764) αντί του συνολικού ποσού των
€22.201,50 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α Γ: (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ)στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε (ΑΦΜ 999193764) αντί του συνολικού ποσού των €16.605,00 συµ/νου ΦΠΑ
23%.

ΟΜΑ∆Α ∆ :(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.
(ΑΦΜ 082033285) αντί του συνολικού ποσού των €30.901,01 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α ΣΤ ( ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ &
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ στην εταιρία
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.(ΑΦΜ 082033285) αντί του συνολικού
ποσού των €4.489,50 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α Θ :(ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ στην εταιρία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ - Ε.
ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ 091418484) αντί του συνολικού ποσού των €36.149,70 συµ/νου
ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α Ι (ΣΑΡΩΘΡΑ) στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Ο.Ε.(ΑΦΜ 082033285) αντί του συνολικού ποσού των €28.105,50 συµ/νου ΦΠΑ
23%.
και β) κηρύχθηκαν οι οµάδες
ΟΜΑ∆Α Ε (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ),

-

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕ∆ΗΣΗΣ

-

ΟΜΑ∆Α Ζ ( ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ) και
ΟΜΑ∆Α Η (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)
ως
άγονες. Η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ως άνω οµάδων
αποφασίστηκε να συνεχιστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό.

Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31751/2242/10-11-2015
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 17/11/2015.

Απόφαση

∆ηµάρχου

Τη Τρίτη 17/11/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή
µεταφορικών µέσων» προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές
οι εξής εταιρίες:
1.
2.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Θ. Α.Ε.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:

«της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 343/2015 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια διαγωνισµού παροχής
υπηρεσιών για την
«Προµήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση & επισκευή

µεταφορικών µέσων. Οµάδες Ε,Ζ & Η» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής
δαπάνης 64.667,25 € .
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 17 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από
την αριθµ. 2242-10/10/2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη
από τους:

1.
2.
3.

Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε
η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. 09:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν
για να παραδώσουν τις προσφορές τους.

•
•

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν
προσφοράς, οι :
Σωτηρίου Βασίλειος & Υιοι Ο.Ε.
Πανουσάκης Θ. Α.Ε.

να καταθέσουν φάκελο

Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων στις 10:00 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη
του χρόνου παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωρά στον έλεγχό των
δικαιολογητικών συµµετοχής.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
α) από τα δικαιολογητικά της εταιρείας Σωτηρίου Βασίλειος Ο.Ε. έλειπε το πιστοποιητικό
ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές του ΟΑΕΕ και επίσης στο
πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου και στο πιστοποιητικό ISO 9001/2008 που
προσκόµισε δεν αναφέρεται το ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
β) τα δικαιολογητικά της Πανουσάκης Θ. Ο.Ε. ήταν πλήρη.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο αποκλεισµός της Σωτηρίου Βασίλειος & Υιοί Ο.Ε. από το
διαγωνισµό λόγω ελλιπών δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 5 και
8.2 της διακήρυξης και οι διαγωνιζόµενοι να κληθούν εκ νέου για την ενηµέρωσή τους και
την αποσφράγιση της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς. »

Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) στις 3/12/2015 και ώρα 12:57µµ και δεν υποβλήθηκε
ένσταση.

Στις 22/12/2015 η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε το οποίο:

«της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 343/2015 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια διαγωνισµού παροχής
υπηρεσιών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών
µέσων. Οµάδες Ε,Ζ & Η» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 64.667,25
€.
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 22 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία, για την
αποσφράγιση του φακέλου τεχνικών προδιαγραφών και του φακέλου της οικονοµικής

προσφοράς του διαγωνιζόµενου που προκρίθηκε για αυτή τη φάση του , δηλαδή την
«Πανουσάκης Θ. ΑΕ», αποτελούµενη από τους:

1.
2.
3.

Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Η επιτροπή αποσφράγισε και έλεγξε τις τεχνικές προδιαγραφές και την οικονοµική
προσφορά που είχε καταθέσει η «Πανουσάκης Θ. ΑΕ» για την ΟΜΑ∆Α Η. Από τον έλεγχο
των τεχνικών προδιαγραφών προκύπτει ότι αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους
διακήρυξης και τη σχετική µελέτη.
Από τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς προκύπτει ότι η έκπτωση επί των ελαστικών
ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι ποσό 35720,00 €
πλέον ΦΠΑ 23% και σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού για την τιµή της εργατοώρας,
ήτοι 34,30€ ανά ώρα πλέον ΦΠΑ 23%. Η συνολική προσφορά της εταιρείας «Πανουσάκης
Θ. ΑΕ» διαµορφώνεται : 35720,00 € (κόστος ελαστικών) + (60 Χ 34,30€=) 2040,00€
(κόστος εργασίας) = 37.760,00€ + 8.684,80€ (ΦΠΑ 23%) ήτοι 44.644,80€ συνολικά.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η κατακύρωση της προµήθειας για την Οµάδα Η του
διαγωνισµού στην «Πανουσάκης Θ. ΑΕ», σύµφωνα µε την προσφορά της.
Για τις Οµάδες Ε και Ζ δεν υποβλήθηκε προσφορά, ως εκ τούτου η επιτοµή κυρήσει τις
συγκεκριµένες οµάδες Ε και Ζ ως άγονες.»

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται:
1.
2.

Η έγκριση των Πρακτικών Νο1/17-11-2015 & Νο2/22-12-2015
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού ανά οµάδα ως ακολούθως;

της

•

ΟΜΑ∆Α Η (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) στην εταιρία «Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.» µε ΑΦΜ 094397582, αντί του συνολικού ποσού των 44.644,80€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%

3.

Τη κήρυξη των οµάδων:

•

ΟΜΑ∆Α Ε (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ), και

•

ΟΜΑ∆Α Ζ ( ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕ∆ΗΣΗΣ

-

ως άγονες.

4.

Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των οµάδων Ε & Ζ µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, ύστερα από έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΑΑ∆ΗΣΥ).

Συνηµµένα: Τα Πρακτικά Νο1/17-11-2015 & Νο2/22-12-2015 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Άγιος Στέφανος, 17/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.
∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο
:
Αριθ. Fax:

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 343/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την
διενέργεια διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών για την
«Προµήθεια
ανταλλακτικών-Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων.
Οµάδες Ε,Ζ & Η» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης
64.667,25 € .
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 17 Νοεµβρίου 2015,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για
την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθµ. 2242-10/10/2015 έγγραφη
πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους:

1. Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
2. Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
3. Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους
όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.
09:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν
τις προσφορές τους.

•
•

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν
φάκελο προσφοράς, οι :
Σωτηρίου Βασίλειος & Υιοι Ο.Ε.
Πανουσάκης Θ. Α.Ε.

Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων στις 10:00 ο Πρόεδρος
κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών και µη
υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο
σηµείο αυτό και προχωρά στον έλεγχό των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
α) από τα δικαιολογητικά της εταιρείας Σωτηρίου Βασίλειος Ο.Ε. έλειπε το
πιστοποιητικό ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές του ΟΑΕΕ και επίσης στο πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου
και στο πιστοποιητικό ISO 9001/2008 που προσκόµισε δεν αναφέρεται το
ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
β) τα δικαιολογητικά της Πανουσάκης Θ. Ο.Ε. ήταν πλήρη.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο αποκλεισµός της Σωτηρίου Βασίλειος
& Υιοί Ο.Ε. από το διαγωνισµό λόγω ελλιπών δικαιολογητικών σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 5 και 8.2 της διακήρυξης και οι διαγωνιζόµενοι
να κληθούν εκ νέου για την ενηµέρωσή τους και την αποσφράγιση της
τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς.

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

Τα Μέλη
1) Μπουγιατιώτης Φώτιος

Στάϊκος Θεόδωρος
2) Πατσαχάκης Αντώνιος

Συνηµµένα:
1. Πίνακας Ι Συµµετεχόντων
2. Πίνακας ΙΙ ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής

Κοινοποίηση:
1. Σωτηρίου Βασίλειος & Υιοι Ο.Ε.
2. Πανουσάκης Θ. Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Άγιος Στέφανος, 22/12/2015
Αριθ. Πρωτ.:
Ταχ.
∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο
:
Αριθ. Fax:

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 343/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την
διενέργεια διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών για την
«Προµήθεια
ανταλλακτικών-Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων.
Οµάδες Ε,Ζ & Η» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης
64.667,25 € .
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 22 ∆εκεµβρίου
2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
για την ανωτέρω υπηρεσία, για την αποσφράγιση του φακέλου τεχνικών
προδιαγραφών και του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς του
διαγωνιζόµενου που προκρίθηκε για αυτή τη φάση του , δηλαδή την
«Πανουσάκης Θ. ΑΕ», αποτελούµενη από τους:

4. Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
5. Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
6. Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Η επιτροπή αποσφράγισε και έλεγξε τις τεχνικές προδιαγραφές και την
οικονοµική προσφορά που είχε καταθέσει η «Πανουσάκης Θ. ΑΕ» για την
ΟΜΑ∆Α Η. Από τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών προκύπτει ότι
αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους διακήρυξης και τη σχετική µελέτη.
Από τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς προκύπτει ότι η έκπτωση επί
των ελαστικών ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του προϋπολογισµού της

µελέτης, ήτοι ποσό 35720,00 € πλέον ΦΠΑ 23% και σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισµού για την τιµή της εργατοώρας, ήτοι 34,30€ ανά ώρα
πλέον ΦΠΑ 23%. Η συνολική προσφορά της εταιρείας «Πανουσάκης Θ.
ΑΕ» διαµορφώνεται : 35720,00 € (κόστος ελαστικών) + (60 Χ 34,30€=)
2040,00€ (κόστος εργασίας) = 37.760,00€ + 8.684,80€ (ΦΠΑ 23%) ήτοι
44.644,80€ συνολικά.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η κατακύρωση της προµήθειας για την
Οµάδα Η του διαγωνισµού στην «Πανουσάκης Θ. ΑΕ», σύµφωνα µε την
προσφορά της.
Για τις οµάδες Ε και Ζ δεν υποβλήθηκε προσφορά ως εκ τούτου η επιτροπή
κυρήσει τις συγκεκριµένες οµάδες Ε και Ζ ως άγονες.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1) Μπουγιατιώτης Φώτιος

Στάϊκος Θεόδωρος
2) Πατσαχάκης Αντώνιος

Συνηµµένα:
3. Πίνακας Ι Συµµετεχόντων
4. Πίνακας ΙΙ ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής

Κοινοποίηση:
1. Πανουσάκης Θ. Α.Ε.

