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ΘΕΜΑ 3ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για τη «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου Παιονίας - Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019».

Στο Πολύκαστρο σήμερα 04-04-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 4.496/29-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Μπαβέλης Δημήτριος , 4), Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες»
Βάσει της 15/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η
προκήρυξη του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παιονίας- Προμήθεια ανταλλακτικών
για το έτος 2019 ».

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’
αριθ.3811/18-03-2019 πρακτικό παραλαβής προσφορών – ελέγχου
δικαιολογητικών
συμμετοχής
της
Επιτροπής
Διαγωνισμού,
που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής:
Πρακτικό I
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σήμερα την 18-3-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Πολύκαστρο η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 15/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διαγωνισμού
70053) για την “Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου
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του Δήμου Παιονίας – Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019”
όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 1891/11.2.2019 διακήρυξη του Δημάρχου
Παιονίας.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Η επιτροπή αφού συνδέθηκε με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών, που της
έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προέβη
στην αποσφράγιση του φακέλου που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς.
Οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των προσφορών τους είναι
οι κάτωθι:
1. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
2. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
5. ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην περιληπτική καταγραφή του περιεχομένου
των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, όπως
παρακάτω:
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. 128804)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016).
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις ομάδες 1, 10, 12 &
15.
3. Άδεια λειτουργίας συνεργείου.
4-11. Άδειες άσκησης επαγγέλματος.
12-28. Πιστοποιητικά ISO.
29-40. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
41. Τεχνική προσφορά εταιρίας (πιστοποιητικά-βεβαιώσεις μηχανικών, άδειες
κυκλοφορίας κινητού συνεργείου, συμβάσεις, ISO εταιρίας).
42. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 85/2018 μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
43-44. Αντίγραφο ποινικού μητρώου εταίρων.
45-53. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου.
54. Ένορκη βεβαίωση.
55. Φορολογική ενημερότητα.
56-58. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
59. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.
60. Βεβαίωση ΣΕΠΕ-Ένορκη βεβαίωση.
61. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
62. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
63. Καταστατικό.
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64.
Ηλεκτρονικός
προσφοράς.

κατάλογος

δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. 128829)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016).
3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις ομάδες 4, 5, 6 & 7.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
5. Άδεια λειτουργίας συνεργείου.
6-7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Φορολογική ενημερότητα.
9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
10-11. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου.
12. Ένορκη βεβαίωση.
13. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
14. Συμβάσεις συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
15. Δήλωση εμπειρίας-Τιμολόγια.
16. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
17. Υπεύθυνη δήλωση άμεσης εξυπηρέτησης, παρακαταθήκης ανταλλακτικών,
άμεσης επέμβασης.
18. Άδειες κυκλοφορίας κινητού συνεργείου.
19. Τεχνική έκθεση.
20. Πιστοποιητικά ISO προμηθευτών.
21. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
22. Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης.
23. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
24. Υπεύθυνη δήλωση εκτέλεσης σύμβασης.
25. Υπεύθυνη δήλωση λόγων αποκλεισμού.
26. Υπεύθυνη δήλωση προέλευσης – γνησιότητας ανταλλακτικών.
27. Υπεύθυνη δήλωση ισχύος προσφοράς.
28. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας ανταλλακτικών.
29. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης.
30. Υπεύθυνη δήλωση για τις ομάδες συμμετοχής.
31. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης της κατάστασης των οχημάτων.
32. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης.
33. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων.
34. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής διενέργειας αυτοψίας.
35. Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης.
36.
Ηλεκτρονικός
προσφοράς.

κατάλογος

δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΦ.130860)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Διαβιβαστικό.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις ομάδες 2, 5, 8, 9 &
14.
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2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016).
3. Υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας των ανταλλακτικών.
4. Άδεια λειτουργίας συνεργείου.
5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
6. Πιστοποιητικά ISO.
7. Κατάλογος πωλήσεων – Συμβάσεις.
8. Παρουσίαση της εταιρίας.
9. Κατάλογος λιπαντικών-Τεχνικά φυλλάδια.
10. Υπεύθυνη δήλωση χώρας προέλευσης των ανταλλακτικών.
11. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας.
12. Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης.
13. Υπεύθυνη δήλωση χρόνου επέμβασης.
14. Υπεύθυνη δήλωση για τις ομάδες για τις οποίες λαμβάνει μέρος.
15. Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης της κατάστασης των οχημάτων του Δήμου.
16. Υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας ανταλλακτικών.
17. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής διενέργειας αυτοψίας.
18. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης.
19.Ηλεκτρονικός κατάλογος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς

E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ (ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. 129330)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016).
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις ομάδες 1, 2, 3, 8,
9, 10, 14 & 15.
3. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.
4-6. Πιστοποιητικά ISO εταιρίας.
7. Άδειες κυκλοφορίας κινητού συνεργείου.
8. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου.
9. Άδεια λειτουργίας.
10. Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδας αμαξωμάτων – υπερκατασκευών.
11. Άδεια λειτουργίας μονάδας αμαξωμάτων – υπερκατασκευών.
12-16. Άδειες άσκησης επαγγέλματος.
17. Υπεύθυνη δήλωση για τις ομάδες για τις οποίες λαμβάνει μέρος, περί
γνώσης της κατάστασης των οχημάτων του Δήμου, για τις χώρες προέλευσης των
ανταλλακτικών.
18. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 85/2018 μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
19. Πιστοποιητικά ISO προμηθευτών.
20. Πιστοποιητικό έγκρισης συγκολλητή.
21. Τεχνική έκθεση επάρκειας – οργάνωσης - εμπειρίας.
22. Κατάλογος πωλήσεων – Συμβάσεις – Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
41. Ρητή δήλωση εμπιστευτικότητας.
42.
Ηλεκτρονικός
κατάλογος
δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής
προσφοράς.
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε (ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. 129545)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Διαβιβαστικό.
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2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016) της εταιρίας.
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016) του Μαγκιόρου Βασιλείου.
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016) του Παρίση Γρηγορίου.
5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις ομάδες 2, 3, 5, 6,
8, 13 & 14.
6. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.
7. Πιστοποιητικά ISO εταιρίας.
8. Εταιρική παρουσίαση.
9. Βιογραφικό – Έκθεση της εταιρίας.
10. Τεχνική Έκθεση σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 85/2018 μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
11. Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρίας.
12. Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
13. Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας Γ.Ε.ΜΗ.
14. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
15. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
16-18. ΦΕΚ της εταιρίας.
19. Καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας.
20. Επιστολή έκδοσης πιστοποιητικού ΣΕΠΕ.
21. Πίνακας προσωπικού.
22. Υπεύθυνη δήλωση περί λόγων αποκλεισμού, υποχρέωσης υπογραφής
ΤΕΥΔ, ασφαλιστικών φορέων, σύνθεσης Δ.Σ., για τις ομάδες συμμετοχής.
23. Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων ανταλλακτικών.
24. Κατάλογος ομοειδών συμβάσεων εργασιών – Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
25. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου.
26. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
27. Άδειες άσκησης επαγγέλματος.
28. Κατάλογος τεχνικού προσωπικού.
29. Άδεια κυκλοφορίας κινητού συνεργείου.
30. Κατάλογος συνεργαζόμενων συνεργείων.
31. Πιστοποιητικά ISO προμηθευτών – Βεβαιώσεις.
32. Βεβαίωση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
33. Υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας τεχνικών φυλλαδίων, περί εφάμιλλων
ανταλλακτικών και σήμανσης CE,
προέλευσης ανταλλακτικών, χρόνου
εγγύησης, χρόνου, τόπου και τρόπου παράδοσης, συνεργαζόμενων συνεργείων,
ομάδες συμμετοχής, γνησιότητας ανταλλακτικών, διενέργειας αυτοψίας,
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, γνώσης της κατάστασης των οχημάτων,
χρόνου ισχύος προσφοράς.
34. Άδεια λειτουργίας συνεργείου (Παρίσης Γρηγόριος).
35. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Παρίσης Γρηγόριος).
36-37. Αποφάσεις Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (για Παρίσης
Γρηγόριος).
38. Πίνακας προσωπικού (Παρίσης Γρηγόριος).
39. Ιδιωτικό συμφωνητικό.
40. Ταυτότητα Παρίση Γρηγόριου.
41. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (Παρίσης Γρηγόριος).
42. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συνεργασίας (Παρίσης Γρηγόριος).
43. Άδεια λειτουργίας συνεργείου (Μαγκιόρος Βασίλειος).
5
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44. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Μαγκιόρος Βασίλειος).
45. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (Μαγκιόρος Βασίλειος).
46. Ιδιωτικό συμφωνητικό.
47. Ταυτότητα Μαγκιόρου Βασιλείου.
48. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συνεργασίας (Μαγκιόρος Βασίλειος).
49.
Ηλεκτρονικός
κατάλογος
δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής
προσφοράς.
Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής του περιεχομένου του
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και του περιεχομένου του
φακέλου τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά έχουν
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος και ο
προσφέρων έχει επισυνάψει τα ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf., και ύστερα από συνεδρίαση :
Εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή
Α. Την πρόκριση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση
οικονομικής προσφοράς) των παρακάτω εταιριών:
1. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα
1η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων
πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 10η (Επισκευή –
Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων
λεωφορείων εκτός εγγύησης), ομάδα 12η (Εργασίες φανοποϊίας και
βαφής) και ομάδα 15η (Εργασίες επισκευής – συντήρησης
ηλεκτρολογείου οχημάτων).
2. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 4η
(Επισκευή – Συντήρηση ελαστιχοφόρων φορτωτών), ομάδα 5η (Επισκευή
– Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 6η (Επισκευή – Συντήρηση
καλαθοφόρων) και ομάδα 7η (Επισκευή – Συντήρηση γεωργικών
ελκυστήρων-παρελκόμενα).
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την
ομάδα 2η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 5η
(Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 8η (Προμήθεια
ανταλλακτικών γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή
και συντήρησης που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα 9η
(Επισκευή – Συντήρηση επιβατικών εντός εγγύησης) και ομάδα 14η
(Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων).
4. E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, η οποία κατέθεσε προσφορά
για την ομάδα 1η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 2η
(Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης
οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 3η (Επισκευή – Συντήρηση
υπερκατασκευών εκτός εγγύησης), ομάδα 8η (Προμήθεια ανταλλακτικών
γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και συντήρησης
που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα 9η (Επισκευή –
Συντήρηση επιβατικών εντός εγγύησης), ομάδα 10η (Επισκευή –
Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων
λεωφορείων εκτός εγγύησης), ομάδα 14η (Επισκευές – Εργασίες
μηχανουργείου οχημάτων) και ομάδα 15η (Εργασίες επισκευής –
συντήρησης ηλεκτρολογείου οχημάτων).
5. ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα2η
(Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης
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οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 5η (Επισκευή – Συντήρηση
σάρωθρων), ομάδα 3η (Επισκευή – Συντήρηση υπερκατασκευών εκτός
εγγύησης), ομάδα 5η (Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 6η
(Επισκευή – Συντήρηση καλαθοφόρων), ομάδα 8η (Προμήθεια
ανταλλακτικών γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή
και συντήρησης που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα
13η (Επισκευή – Συντήρηση ταχογράφων) και ομάδα 14η (Επισκευές –
Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων).
Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ομάδα 11 της υπ’ αριθμ.
85/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (επισκευή - συντήρηση
ελαστικών & προμήθεια ελαστικών), λόγω μη κατάθεσης προσφοράς (άρθρο 32
παρ. 2α ν. 4412/2016).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3) ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 1891/11-02-2019 Διακήρυξης
3) το υπ’ αριθ. 3811/18-03-2019 πρακτικό παραλαβής προσφορών –
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3811/18-03-2019 πρακτικό παραλαβής
προσφορών – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής
Διαγωνισμού και συνεπώς
Α. Την πρόκριση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση
οικονομικής προσφοράς) των παρακάτω εταιριών:
1. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα
1η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων
πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 10η (Επισκευή –
Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων
λεωφορείων εκτός εγγύησης), ομάδα 12η (Εργασίες φανοποϊίας και
βαφής) και ομάδα 15η (Εργασίες επισκευής – συντήρησης
ηλεκτρολογείου οχημάτων).
2. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 4η
(Επισκευή – Συντήρηση ελαστιχοφόρων φορτωτών), ομάδα 5η (Επισκευή
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– Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 6η (Επισκευή – Συντήρηση
καλαθοφόρων) και ομάδα 7η (Επισκευή – Συντήρηση γεωργικών
ελκυστήρων-παρελκόμενα).
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την
ομάδα 2η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 5η
(Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 8η (Προμήθεια
ανταλλακτικών γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή
και συντήρησης που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα 9η
(Επισκευή – Συντήρηση επιβατικών εντός εγγύησης) και ομάδα 14η
(Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων).
4. E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, η οποία κατέθεσε προσφορά
για την ομάδα 1η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 2η
(Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης
οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 3η (Επισκευή – Συντήρηση
υπερκατασκευών εκτός εγγύησης), ομάδα 8η (Προμήθεια ανταλλακτικών
γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και συντήρησης
που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα 9η (Επισκευή –
Συντήρηση επιβατικών εντός εγγύησης), ομάδα 10η (Επισκευή –
Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων
λεωφορείων εκτός εγγύησης), ομάδα 14η (Επισκευές – Εργασίες
μηχανουργείου οχημάτων) και ομάδα 15η (Εργασίες επισκευής –
συντήρησης ηλεκτρολογείου οχημάτων).
5. ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα2η
(Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης
οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 5η (Επισκευή – Συντήρηση
σάρωθρων), ομάδα 3η (Επισκευή – Συντήρηση υπερκατασκευών εκτός
εγγύησης), ομάδα 5η (Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 6η
(Επισκευή – Συντήρηση καλαθοφόρων), ομάδα 8η (Προμήθεια
ανταλλακτικών γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή
και συντήρησης που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα
13η (Επισκευή – Συντήρηση ταχογράφων) και ομάδα 14η (Επισκευές –
Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων).
Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ομάδα 11 της υπ’ αριθμ.
85/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (επισκευή - συντήρηση
ελαστικών & προμήθεια ελαστικών), λόγω μη κατάθεσης προσφοράς (άρθρο 32
παρ. 2α ν. 4412/2016).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 7ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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