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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 Μαρτίου 2022         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο1 της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 
του Δήμου Δάφνης Υμηττού» και λήψη 
απόφασης για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :38 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
Σήμερα την 21η Μαρτίου 2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού 
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, 
κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 3026/17-03-2022 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της 
Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με 
τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω 
μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

3 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 
Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο  τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη. 

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί 

και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 3151/18-3-2022 έγγραφο του γραφείου προμηθειών 

και διαχείρισης υλικού  με το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή το από 01-03-2022 Πρακτικό (Νο 1) της 

Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και για την προμήθεια μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 

ηλεκτρονικού υλικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 242α/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΝ8ΠΩ9Φ-7ΨΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οχημάτων του 

Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 151267 
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Κατά 60.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου (σε βάρος του Κ.Α. 67.7132.0001 του Προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2021 & 2022) και κατά 120.000,00 € από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών (Σ.Α. Ε055, Κωδικός Έργου 

2017ΣΕ05500010, Πρόσκληση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού). 
 
Στη Δάφνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 1η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:30π.μ. συνήλθε η Επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την προμήθεια μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού υλικού, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 242α/2021 (ΑΔΑ: ΩΝ8ΠΩ9Φ-7ΨΚ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Υπαλλήλους του Δήμου: 1. Κουρεμένο Στυλιανό (Πρόεδρο), 2. 
Καττή Νικόλαο (Γραμματέα), 3. Ζαχιώτη Γεώργιος (Τακτικό μέλος) προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο διαγωνισμό 
Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 151267 προϋπ: 180.000,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α ανά τμήμα. 
 

 
Ιστορικό 

• Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 14522/16.12.2021 (ΑΔΑΜ 

ΚΗΜΔΗΣ 21REQ009786617 2021-12-20, ΑΔΑ: 68ΗΗΩ9Φ-8ΥΔ) για την ανάληψη πολυετούς 

υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε αφενός η διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 

24%) σε βάρος του Κ.Α. 64.7132.0001 με κατονομασία «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης 

Υμηττού» για το οικονομικό έτος 2021, κι αφετέρου μελλοντικές υποχρεώσεις ύψους 170.000,00 € 

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Κ.Α. 64.7132.0001 με κατονομασία «Προμήθεια Οχημάτων του 

Δήμου Δάφνης Υμηττού» για το οικονομικό έτος 2022. 

• Η διενέργεια εν γένει της διαγωνιστικής διαδικασίας και οι επιμέρους όροι της παρούσας διακήρυξης 

εγκρίθηκαν με τις υπ’ αρ. υπ’ αρ.163/2021 και υπ’ αρ.247/2021 (τροποιητική της υπ’ αρ. 163/2021) 

αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης Υμηττού βάσει των οποίων εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη 

39/2018. 

• Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους 

όρους της διακήρυξης. 
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• Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 07.02.2022 και ώρα 10.00 

π.μ.. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 11.02.2022 και ώρα 

10.00πμ 

2 

• Την 09/02/2022, η ΕΔ έλεγξε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της μοναδικής εταιρείας, που 

κατέθεσε προσφορά, μέσω e-mail της προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την 

διαπίστωση της εγκυρότητά της. Η από 10/02/2022 απάντηση του ΤΠΔ ήταν θετική. Κατά τα λοιπά η 

εγγυητική συμμετοχής ήταν έγκυρη. 

• Την 11/02/2022 και ώρα 10:11:26 η ΕΔ προέβει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

Στον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ και εμπρόθεσμα μόνο μία (1) 

προσφορά και για τα 2 είδη οχημάτων από την εταιρεία «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με 

κωδικό προφοράς: 259181 και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 03/02/2022 14:52:36. Τα μέλη της 

ΕΔ αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

προσφορών. 

Έλεγχος δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και βαθμολόγηση 

Σήμερα, 1η Μαρτίου 2022, ώρα 11.30π.μ., η ΕΔ προέβει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τούς όρους της διακήρυξης και 

προχώρησε στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για κάθε Τμήμα. Σχετικά με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μοναδική συμμετέχουσα 

εταιρεία «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» πληροί τους εκ του νόμου Ν. 4412/2016 και της 

διακήρυξης όρους και οι τεχνικές προσφορές της είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της με 

αρ. 39/2018 μελέτης. Ως εκ τούτου, η προσφορά της εταιρείας γίνεται δεκτή. 

Κατόπιν, η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης για κάθε είδος οχήματος. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η ΕΔ βαθμολόγησε με Βαθμό: 100 όλα τα κριτήρια ανάθεσης και για τα δύο είδη οχημάτων. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, την έγκριση του 

παρόντος Πρακτικού νο1 ελέγχου δικαιολογητικών και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του 

διαγωνισμού, την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού Δικαιολογητικά/Τεχνική και τη 

συνέχιση του διαγωνισμού στο στάδιο της Οικονομικής Αποσφράγισης.» 

Για τούτο σας παρακαλώ όπως εγκρίνουμε το πρακτικό Νο 1 της κατά Νόμο επιτροπής. 

 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των 

μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα 

του αριθμ. πρωτ. 3151/18-03-2022 εγγράφου του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού, του 

από 01- 03-2022 (Νο1) Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, τις διατάξεις του Ν 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α),  του άρθρου 72 του Ν 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 , του Ν.4623/2019, του 

Ν.4625/2019, του Ν.4735/2020 , σκέφθηκε και,  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο (1) ελέγχου δικαιολογητικών και βαθμολόγησης των τεχνικών 
προσφορών του διαγωνισμού, της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την προμήθεια 
μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με 
τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», ποσού 180.000,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Χρηματοδότηση της σύμβασης: Κατά 60.000,00 € από ίδιους πόρους του 
Δήμου (σε βάρος του Κ.Α. 67.7132.0001 του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 & 2022) και κατά 
120.000,00 € από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών (Σ.Α. Ε055, Κωδικός Έργου 2017ΣΕ05500010, 

Πρόσκληση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού). 

Β) Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με τίτλο « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», στο στάδιο της Οικονομικής 
αποσφράγισης.  

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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