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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 142 /2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 29/14-10-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 06-08-2019 
πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οχήματος 
μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς 
τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Δήμου Ωραιοκάστρου (α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 71312,1). 
 
  
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 13:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 
παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 22.401/10-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου.  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) μέλη, 
παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 
2. Ζιακούλης Ηλίας 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης 

(ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση 
του 5ου θέματος) 

4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
5. Μαρμαρίδης Σταύρος 
6. Τερζής Χρήστος 
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

                   Απόντες 
 

1.  Παρισσόπουλος Γεώργιος
 (αναπληρωματικό μέλος του τακτικού  
   μέλους κ. Τσακαλίδη Ηρακλή που   
    είναι δικαιολογημένα απών) 
2.  Ματσουκατίδης Θεόδωρος
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα. 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το τακτικό μέλος κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δεν 
παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό και διάβασε στο 
σώμα το σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής. Ενημέρωσε 
επίσης ότι κλήθηκε να παραστεί αλλά δεν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ο κ. 
Παρισσόπουλος Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Τσακαλίδη Ηρακλή. 
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Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος ο οποίος 
ζήτησε από το σώμα να μη μετάσχει στη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης διότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ.11 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το σώμα έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιου και δεν 
συμμετείχε στη συζήτηση του 4ου θέματος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 
παρακάτω:   
 
    Έχοντας υπόψη: 
 

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019  και 
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. το Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Το Ν.4155/2013«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
 Άλλες Διατάξεις», όπως  ισχύει.    

4. την υπ’αριθμ. 7/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκαν τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

5. την υπ΄αριθμ. 5/2018 σχετική μελέτη του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Δήμου Ωραιοκάστρου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) 

6. την υπ΄αριθμ. 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, επιλέχθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της 
προμήθειας, εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και επιλέχθηκε το κριτήριο 
ανάθεσης για την «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και 
επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) , [ Δράση 4.1.1. του έργου με τίτλο «REMOTE 
HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «RemoteCARE», στα 
πλαίσια  του προγράμματος Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG 
V-A  «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2014 -2020]. 

7. την υπ΄αριθμ.4108/21-2-2019  διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών 
και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (140.000,00€). 

8. την υπ΄αριθμ. 91/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν α) το από 15/04/19 Α’ Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς) και β) το από 16/05/19 Β’ Πρακτικό 
(αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς και αξιολόγηση) για την 
«Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών 
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υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) 

9. την από 10/10/2019 Εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής διαγωνισμού με 
θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 06-08-2019 
Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας και 
μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1). 

10. το από 06-08-2019 Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών 
υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1) το οποίο αναφέρει: 

 
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα την 06-08-2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
7/2019(ΑΔΑ:6Λ3ΩΩΗΖ-Ξ7Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο 
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αριθμ. 
Διακήρυξης 4110/21-02-2019, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 71312,1 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004515183. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2) ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
3) ΣΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
1. Με το υπ’ αριθ. 16-05-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα 
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 
91/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.4.3 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1-2.2.3.7 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.6 αυτής. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 
τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον 
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον 
προσωρινό ανάδοχο την 19-7-2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 05-
08-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν 
εμπρόθεσμη.  
 
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
---------------------------Πίνακας δικαιολογητικών--------------------------------- 
1  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1454 
2  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗ 
3  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1482 
4  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗ 03.07.2019 
5  ΕΒΕΑ 27-07-2019, 04-04-2019 & 02-01-2019 
6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 27-4-19 
7  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 11-06-19 
8  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 30-7-19 
9  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 8-8-19 
10  ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 10-9-19 
10A ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 7-1-20 
11 ΕΦΚΑ (τέως ΤΣΜΕΔΕ) 
12  ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ. ΝΟΜΙΚΩΝ) 30-06-2019 
13 ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ. ΝΟΜΙΚΩΝ) 31-12-2019 
14 ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 29-2-2020 
15 ΑΚ-ασφαλιστική ενημερότητα λήξης 11.06.19 & 10.12.19 
16 ΕΙΣ ΑΣΦ 24-10-18 
17 Πρωτ. Ειρην. & Πρωτοδικείο 7-2019 
18 Πρωτ. Ειρην. & Πρωτοδικείο 2-2019 
19 ΓΕΜΗ 22-3-2019 
20 ΓΕΜΗ 12-06-2019 
21 ΓΕΜΗ 05.07.2019 
22 Ένορκη βεβαίωση 2195 
23  Ένορκη βεβαίωση 1961 
24 Κατάσταση προσωπικού 
25 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 
26 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 
27 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
28 Αίτηση ΓΕΜΗ για Καταστατικό 6-5-2019 
29 Καταστατικό 06-05-2019 
30 Καταστατικό 1420809 07-11-2018 
31 Καταστατικό 781876 31-3-2017 
32 Καταστατικό 48018 15.7.2016 
33 Φεκ Τροποποίησεων 1504 
34 ΦΕΚ Τροποποιήσεων 
35 Ποινικό Μητρώο κας Κοντέλλη 
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36 Ποινικό Μητρώο κας Σταυριδάκη 
37 Ποινικό Μητρώο κας Παπαχριστοπούλου 
38 Ποινικό Μητρώο κας Χρυσανθάκη 
39 Ποινικό Μητρώο κου Πρινιωτάκη 
40 Ποινικό Μητρώο κου Μιοχελή 
41 Ποινικό Μητρώο κου Αντωνακόπουλου 
42 ΣΕΠΕ 
43 TaxisNET 31-7 
44 Τιμολόγιο ΓΝ Κορίνθου 
45 Σύμβαση ΓΝ Κορίνθου 
46 Τιμολόγιο ΕΛΑΣ 
47 Σύμβαση ΕΛΑΣ 
48 Τίτλοι σπουδών 
49 ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 
50 ISO 9001 IVECO SpA 
51 ISO 9001 IVECO SpA SUZZARA 
52 ISO 14001 IVECO SpA SUZZARA 
53 OHSAS 18001 IVECO SpA SUZZARA 
54 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599_ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ signed 
55 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599_ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
signed 
56 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599_ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡOY signed 
57 ISO 9001 & 14001 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ 
 
5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 
υπ’ αριθ. 17693/05-08-2019 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως 
προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 
Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 
είναι εμπρόθεσμη. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή όλων των 
παραπάνω δικαιολογητικών.  
 
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά 
και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.4.2 της 
διακήρυξης.  
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 4110/21-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 91/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
5. την υπ’ αριθ. 16437/19-07-2019 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών 
6. ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ΄ αρ. 
17693/05-08-2019 έγγραφό του, ήταν καθ΄ ολοκληρία αποδεκτά και  σύμφωνα με το υπ΄ αρ 
3.2 άρθρο της διακήρυξης, 
   

γνωμοδοτεί  
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Θετικά για την λήψη απόφασης κατακύρωσης και ορισμού ως οριστικού αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» την εταιρεία 
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
1.ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

3. ΣΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    

 
                                               
 
 
Σας καλώ : 
 
  
Α) Να εγκρίνουμε το από 06-08-2019 Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και 
επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1) σύμφωνα με το 
οποίο η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
στη εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με συνολικό προσφερόμενο ποσό εκατόν τριάντα εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (139.500,00ευρώ). 
 
Β) Να κατακυρώσουμε τη σύμβαση «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων 
ιατρών και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1)  
στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με συνολικό προσφερόμενο ποσό εκατόν τριάντα εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (139.500,00ευρώ). 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019  και 
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. το Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Το Ν.4155/2013«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
 Άλλες Διατάξεις», όπως  ισχύει.    

4. την υπ’αριθμ. 7/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκαν τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

5. την υπ΄αριθμ. 5/2018 σχετική μελέτη του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Δήμου Ωραιοκάστρου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) 

6. την υπ΄αριθμ. 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, επιλέχθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της 
προμήθειας, εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και επιλέχθηκε το κριτήριο 
ανάθεσης για την «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και 
επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (140.000,00€), [Δράση 4.1.1. του έργου με τίτλο «REMOTE 
HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «RemoteCARE», στα 
πλαίσια  του προγράμματος Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG 
V-A  «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2014 -2020]. 

7. την υπ΄αριθμ.4108/21-2-2019  διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών 
και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (140.000,00€). 

8. την υπ΄αριθμ. 91/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν α) το από 15/04/2019 Α’ Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς) και β) το από 16/05/2019 Β’ Πρακτικό 
(αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς και αξιολόγηση) για την 
«Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών 
υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) 

9. την από 10/10/2019 Εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής διαγωνισμού με 
θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 06-08-2019 
Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας και 
μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1). 

10. το από 06-08-2019 Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών 
υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1). 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει το από 06-08-2019 Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και 
επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1) σύμφωνα με το 
οποίο η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού στη εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με συνολικό προσφερόμενο ποσό εκατόν τριάντα 
εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (139.500,00ευρώ). 

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση «Προμήθειας οχήματος μετακίνησης κλιμακίων 
ιατρών και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 
71312,1)  στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με συνολικό προσφερόμενο ποσό εκατόν τριάντα 
εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (139.500,00ευρώ). 
 
Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, όπως 
αυτές ορίζονται στα άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Ειδικότερα η 
προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της παρούσας απόφασης 
κατακύρωσης, είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα εφόσον η πράξη κοινοποιείται με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 142/2019 
 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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