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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 
για την «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 2021». 

Στα Σπάτα σήμερα 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 12735/6-05-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.  

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά έξι (6) Τακτικά Μέλη και ο 
Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.   
Παρόντες  

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Προσήλθε κατά την έναρξη του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της 
Επιτροπής κ. Αργυρός Γεώργιος. 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο  θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με την υπ’ αριθμ. 006/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η έγκριση πρακτικών (1ου & 
2ου) που αφορά την προμήθεια οχήματος 4Χ4 2021, η οποία παρατίθεται κατωτέρω: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών (1ου & 2ου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την «Προμήθεια οχήματος 4 Χ 4 έτους 2021». 

Στα Σπάτα σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.19/10-05-2022 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 182/2022 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.1/1-02-2022 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 006/2022 
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πρωτ.: 2647/28-01-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.  

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά 6 Τακτικά Μέλη και ο 
Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.   
Παρόντες  

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Προσήλθε στο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Νομικός 
Αντώνιος.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού τα πρακτικά (1ο & 2ο) του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχήματος 4 Χ 4 έτους 2021», τα οποία παρατίθενται 
κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 
Στα Σπάτα, σήμερα την 30/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:31:03 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Κατάστημα, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/30-03-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΦ8ΙΩ1Χ-5ΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 2021» (Αριθμ. 
Διακήρυξης 505/31384/15-11-2021), η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 141682, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009536833 2021-11-15. 
 
Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Στάμου Γεώργιος, Πρόεδρος  
2. Τούντα Ελένη, Αντιπρόεδρος 
3. Μπεκιάρη Μαρία, Μέλος 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 27/12/2021 ώρα 
11:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 30/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 141682 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό προσφορές 
από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο  Προσφορά Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

1 <<ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP>> 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

254531 14/12/2021 16:41:10 





 

 

 

3 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  
 
2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». 
 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του 
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου Ημερομηνία 
 

1 <<ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP>> 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

35548 20/12/2021 

 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 
συμμετέχοντα, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη.  
 
4. Αρχικά η επιτροπή εξέτασε την προσκόμιση της εγγυητικής συμμετοχής από τον συμμετέχοντα, 
επικοινώνησε με τον φορέα που την εξέδωσε και διαπίστωσε την εγκυρότητά της. 
 
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχων.  
Από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού φακέλου προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
συμμετέχοντα ήταν πλήρη. 
  
6. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά 
φύλλο. Από τον έλεγχο των φακέλων προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη. 
 
7. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, του προσφέροντα δεδομένου ότι τα 
δικαιολογητικά του κρίθηκαν πλήρη και διαπιστώθηκε ότι αυτή ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της με αρ. 132/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη δε στην 
βαθμολόγηση της τεχνικής του προσφοράς για το υπό προμήθεια  όχημα όπως φαίνεται κατωτέρω. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Επιβατηγό όχημα 4X4) 

    
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 
 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων  

105 10,00 

2 Σύστημα μετάδοσης  110 10,00 

3 Σύστημα πέδησης  110 10,00 

4 Σύστημα αναρτήσεων  110 10,00 

5 Λοιπός εξοπλισμός  110 10,00 

6 Θέρμανση -κλιματισμός  110 10,00 





 

 

 

4 

7 Πρόσθετος εξοπλισμός  110 15,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

8 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

110 10,00 

9 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

110 10,00 

10 Χρόνος παράδοσης  100 5,00 

 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την υπ’ αριθ. 550/31384/15-11-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2) την υποβληθείσα προσφορά 
3) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 
προτείνει στην Οικονομική επιτροπή: 
 
Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στο παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο  Προσφορά Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

1 <<ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP>> 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

254531 14/12/2021 16:41:10 

 
Η επιτροπή, διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και έκδοση απόφασης. 
  
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Στάμου Γεώργιος, Πρόεδρος  
2. Τούντα Ελένη, Αντιπρόεδρος 
3. Μπεκιάρη Μαρία, Μέλος 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 
Στα Σπάτα, σήμερα την 31/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:37 π.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/30-
03-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΙΩ1Χ-5ΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς   που κατατέθηκε στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
4Χ4 2021» (Αριθμ. Διακήρυξης 505/31384/15-11-2021), η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 141682, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ. 21PROC009536833 2021-11-15 
 





 

 

 

5 
Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

4. Στάμου Γεώργιος, Πρόεδρος  
5. Τούντα Ελένη, Αντιπρόεδρος 
6. Μπεκιάρη Μαρία, Μέλος 

Σε συνέχεια του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) με το οποίο έγινε 
αποδεκτή η κάτωθι προσφορά: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο  Προσφορά Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

1 <<ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP>> 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

254531 14/12/2021 16:41:10 

 
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω προσφέροντα, η οποία 
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο  Ειδος Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 

Σύνολο Οικονομικής 
Προσφοράς 

1 <<ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP>> 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

4Χ4 

14/12/2021 
16:41:10 

20.403,22€ χωρίς 
ΦΠΑ και 

25.299,99€ με ΦΠΑ 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην συνολική βαθμολογία U των προσφορών οι οποίες έχουν ως 
κάτωθι : 
 
Για το ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 4Χ4  το U=109,00 
 
Άρα η ανηγμένη προσφορά λ= Ο.Π/U είναι  
 
Για το ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 4Χ4  το λ=20.403,22/109,00=187,18 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 505/31384/15-11-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. την υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου τον κάτωθι: 
 
<<ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP>> 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 
καθόσον η οικονομική του προσφορά είναι η συμφερότερη με τον μικρότερο αριθμό λ ανά είδος. 
 
Η επιτροπή, διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και έκδοση απόφασης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από την επιτροπή: 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Στάμου Γεώργιος, Πρόεδρος  
2. Τούντα Ελένη, Αντιπρόεδρος 
3. Μπεκιάρη Μαρία, Μέλος 

                                                                                      

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τ’ ανωτέρω πρακτικά του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«Προμήθεια οχήματος 4 Χ 4 έτους 2021». 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 006/2022. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
7. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 

 

Επιπλέον μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού το 3ο πρακτικό που αφορά τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 2021», το οποίο παρατίθεται 
κατωτέρω: 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) 

 
Στα Σπάτα, σήμερα την 19/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Κατάστημα, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/30-03-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΦ8ΙΩ1Χ-5ΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 2021» (Αριθμ. 
Διακήρυξης 505/31384/15-11-2021), η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 141682, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ. 21PROC009536833 2021-11-15 
 
Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

7. Στάμου Γεώργιος, Πρόεδρος  
8. Τούντα Ελένη, Αντιπρόεδρος 
9. Μπεκιάρη Μαρία, Μέλος 

 
Με την 006/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και το 2ο Πρακτικό «Οικονομική Προσφορά» της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την Προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία «ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4305/14-02-2022 πρόσκληση με την οποία καλεί τον 
προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει μέσω του υποσυστήματος της επικοινωνίας τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στην 505/31384/15-11-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού, εντός δέκα 
(10) ημερών, σύμφωνα με τον τρόπο υποβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 της διακήρυξης. 
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1. Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 141682 και διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν 
εμπροθέσμως ήτοι την 16/02/2022 14:49:47 και παρέλαβε φάκελο που κατατέθηκε στο γενικό 
πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμ. πρωτ. 4973/18-02-2022 ο οποίος περιέχει δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου. 
 

 
 

 
 

 

Από τον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 
«Αποδεικτικά μέσα» της υπ’ αριθμ. 505/31384/15-11-2021 διακήρυξης κατατέθηκαν δικαιολογητικά για 
την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. 
 
Αναλυτικά κατατέθηκαν τα εξής: 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  
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1. Αντίγραφα ποινικού μητρώου (Αρ. Πρ. 27889 / 15.02.2022) 
2. Φορολογική ενημερότητα διενέργειας διαγωνισμού  
3. Φορολογική ενημερότητα κατακύρωσης 
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα Εταιρείας 
5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αθέτησης υποχρεώσεων φόρων και εισφορών 
6. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας  
7. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου  
8. Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου περί ασφαλιστικού φορέα 

 
Για την απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4: 

9. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
10. Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
11. Καταστατικό εταιρείας 

 
2. Για τα ανωτέρω δικαιολογητικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος γνησιότητας μέσω των συνδέσμων που 
παρέχουν οι φορείς που τα εκδίδουν καθώς και για τις ημερομηνίες λήξης αυτών όπως προβλέπεται από 
την νομοθεσία. 
 
3. Κατά την απαρίθμηση των δικαιολογητικών σύμφωνα με την διακήρυξη, διαπιστώθηκε η μη 
προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: 
 

i. Η εκτυπωμένη καρτέλα "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με το πεδίο Β.1.γ) iii) της διακήρυξης. 

ii. Η υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, σύμφωνα 
με το πεδίο Β.1. δ) της διακήρυξης.  

Η επιτροπή δια μέσου της αναθέτουσας αρχής και του συστήματος επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
απέστειλε μήνυμα στον προσφέροντα οικονομικό φορέα την 21/03/2022 14:07:58, με το οποίο ζητήθηκε 
η συμπλήρωση των ως άνω μη προσκομισθέντων δικαιολογητικών τα οποία και απέστειλε ο οικονομικός 
φορέας μέσω του συστήματος της επικοινωνίας. 
4. Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων των δικαιολογητικών η επιτροπή αξιολογεί ότι τα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2.2.9.2 περί 
νομιμοποίησης συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα κριτήρια της ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 έως 2.2.8 της διακήρυξης και παραπέμπει το παρόν 3ο Πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή με την 
εισήγηση της οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 2021» (Αριθμ. 
Διακήρυξης 505/31384/15-11-2021), η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 141682, στην 
εταιρεία «ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 
 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται ως εξής: 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Στάμου Γεώργιος, Πρόεδρος  
 
Τούντα Ελένη, Αντιπρόεδρος 
 
Μπεκιάρη Μαρία, Μέλος 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τ’ ανωτέρω πρακτικό και κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 
2021» (Αριθμ. Διακήρυξης 505/31384/15-11-2021), η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
141682, στην εταιρεία «ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 182/2022. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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