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Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή 
μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 2020 – 2021». 

Στα Σπάτα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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.: 34790/27-11-2020 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.  

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

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. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο  θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία: «Συντήρηση και 
επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 2020 – 2021», το 
οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2020-21» 

Αρ. Μελέτης 14/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 617.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα 
29/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού η 
οποία συγκροτήθηκε με την 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
προχωρήσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.34/2-12-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

Αριθμός  Απόφασης 471/2020 
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Σελίδα 2 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα 
προκύπτει (βαθμολογία κατ’ άρθρο), σύμφωνα  με την 183/10362/21-4-2020 απόφαση Δημάρχου για 
την υπηρεσία: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2020-21» 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Βασιλοπούλου Ελισάβετ (ως αναπληρωματικό μέλος) 

2. Γεώργας Άγγελος 

3. Πρίφτη Φανή 

Με το από 10-9-2020 πρακτικό το οποίο διαβιβάσθηκε και εγκρίθηκε με την 297/2020 απόφαση της Ο.Ε. 
του Δήμου δόθηκε παράταση στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προκειμένου να 
προσκομίσει τα πιστοποιητικά πρωτοδικείου για την εταιρεία «Δ.ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» καθώς και για 
την εταιρεία «Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε.» καθώς και τα αντίγραφα του ποινικού μητρώου που 
αφορά τους εταίρους της εταιρείας  «Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε.» στην οποία στηρίζεται στην τεχνική 
ικανότητα τα οποία αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σε φυσικό 
φάκελο με αρ. πρωτ. 27213/18-9-2020. 

Με το από 17-9-2020 πρακτικό της επιτροπής το οποίο διαβιβάσθηκε και εγκρίθηκε με την 384/2020 
απόφαση της ΟΕ του Δήμου δόθηκε παράταση στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. προκειμένου να 
προσκομίσει τα ελλιπή δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της Υ.Δ. , και 
έκανε δεκτό το πιστοποιητικό εκπροσώπησης παρότι αυτό είχε κατατεθεί μέσω της επικοινωνίας του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και όχι μέσω της πλατφόρμας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα παραπάνω αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 2/10/2020 και σε 
φυσικό φάκελο με αρ.πρωτ. 29208/5-10-2020. 

Με το από 17/9/2020 επίσης πρακτικό της επιτροπής το οποίο διαβιβάσθηκε και εγκρίθηκε με τη 
384/2020 απόφαση της ΟΕ του Δήμου δόθηκε παράταση στην εταιρεία Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ προκειμένου να αναρτήσει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της Υ.Δ., καθώς και τα ποινικά μητρώα 
παρότι να τα έχει υποβάλει στον αρχικό φυσικό φάκελο.   

Τα παραπάνω αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 28-10-2020. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των πιο πάνω εταιρειών 
και κατακυρώνει οριστικά τις κάτωθι εταιρείες. 

1. Την εταιρεία  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 172159 για τα άρθρα 1,3,7,8 της 

κατηγορίας 1,  

2. Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 174809 για τα άρθρα 4,5,6 και 10 της κατηγορίας 

1  

3. Την εταιρεία  ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  με αρ. προσφοράς 172257 για τα άρθρα 

11,12,13,14,15,16,17,18,19  της κατηγορίας 2,  

4. Την εταιρεία  Γ.ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 173891 για τα άρθρα 

2,9 της κατηγορίας 1 και για το άρθρο 20 της κατηγορίας 2. 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Ο.Ε. για την έγκρισή του. 
 
Συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
 

1. Βασιλοπούλου Ελισάβετ                  2. Γεώργας Άγγελος                   3.  Πρίφτη Φανή 
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Σελίδα 3 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τ’ ανωτέρω πρακτικό για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) 
των οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 2020 – 2021» και κατακυρώνει οριστικά τον διαγωνισμό 
στις κάτωθι εταιρείες: 

1.Στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 172159 για τα άρθρα 1,3,7,8 της 
κατηγορίας 1,  

2.Στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 174809 για τα άρθρα 4,5,6 και 10 της κατηγορίας 
1, 

3.Στην εταιρεία ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 172257 για τα άρθρα 
11,12,13,14,15,16,17,18,19  της κατηγορίας 2 και  

4.Στην εταιρεία  Γ.ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. προσφοράς 173891 για τα άρθρα 
2, 9 της κατηγορίας 1 και για το άρθρο 20 της κατηγορίας 2. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 471/2020. 

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. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  

 

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

ΑΔΑ: 9Δ6ΓΩ1Χ-6ΛΞ
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