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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    ΑΡ.ΠΡΩΤ:             8736 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917   
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                25Η Συνεδρίαση / 27 -7-2016 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 116/2016 
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης αποτελέσµατος για την «Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου και 
προµήθεια ανταλλακτικών για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 25ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την   27  η  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 13.30 µ. µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 8455/22-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
3. Βασιλάκη Αικατερίνη 
4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής , το πρακτικό επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για την «Συντήρηση-Επισκευή 
οχηµάτων του ∆ήµου και προµήθεια ανταλλακτικών για ένα (1) έτος από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης» και  την µε αριθ. πρωτ.7896/13.07.2016 



απόφαση κατακύρωσης  της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
αποτελέσµατος για την «Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου και προµήθεια 
ανταλλακτικών για ένα (1) έτος   που έχουν ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καισαριανή  16/6/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆/ΣΜΟΥ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος για την 
«Συντήρηση-Επισκευή Οχηµάτων του ∆ήµου και Προµήθεια Ανταλλακτικών για 
ένα έτος από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης » 
 
Στην  Καισαριανή, την 16/6/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ  η επιτροπή  
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος για την εργασία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ», προϋπολογισµού Μελέτης ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
32.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ) συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής 
προκειµένου να προχωρήσει στην διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού που 
προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.  6338/7.6.2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα µέλη της επιτροπής 
(απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 12/2016) ήταν:                                                                             
 
Παρόντες: 
1.Χαρίτου Ελιάνα  Τακτικό Μέλος 
2. Γκοµέσης Αθανάσιος Τακτικό Μέλος 
3. Σπανόπουλος Νικόλαος Τακτικό Μέλος 
 
Στην επιτροπή κατέθεσε σφραγισµένο φάκελο προσφοράς ο µόνο κάτωθι υποψήφιος:
   

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΜΑΝΟΣ Ο.Ε.,  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. 
Η υποβολή της προσφοράς έγινε από τον κο Μάνο Γεώργιο (ΑΗ 578119/31.3.2009), 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της 
προσφοράς και διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος προσκόµισε όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, την αριθµ. 724918/15.6.2016 Εγγυητική Επιστολή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 329,00 €, Τεχνική Προσφορά, καθώς και 
σφραγισµένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής υποβλήθηκαν όπως απαιτεί η διακήρυξη και η 
προσφορά τυπικά είναι αποδεκτή.  
 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  του υποψηφίου η οποία έχει ως εξής: 
 

• έκπτωση 15% στις επίσηµες τιµές του τιµοκαταλόγου των ανταλλακτικών του 
συνεργείου του, σύµφωνα και µε τον πίνακα τον οποίο επισυνάπτει,  αλλά και 
σε όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά (µη βασικά) που θα απαιτηθούν για την 



επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και δεν υπάρχουν στο βασικό 
τιµοκατάλογο. 

• Κόστος εργατοώρας εντός και εκτός συνεργείου για την επισκευή και την 
συντήρηση 35,00 €. 

 
Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Επιτροπή Κατακύρωσης 
Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού (Συντήρησης Οχηµάτων και Ανταλλακτικών) έτους 
2016 που έχει οριστεί µε την αριθ.  98/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,   
 
 
την κατακύρωση στην εταιρεία  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΜΑΝΟΣ Ο.Ε.,  
µε προϋπολογισµό προσφοράς που αναλύεται ως εξής΅ 
 
 
Ανταλλακτικά  26.680,49 € - 4002,07€ (- 15%) = 22.678,42 €  
Εργατοώρες   170 Χ 35,00 € = 5.950,00 € 
 
Σύνολο Οικονοµικής Προσφοράς 28.628,42 € (χωρίς ΦΠΑ) 
       

         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

        ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ  
 

    ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

        ΓΚΟΜΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καισαριανή  13/7/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ       Αρ. Πρωτ.: 
7896 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

αποτελέσµατος για την «Συντήρηση-Επισκευή Οχηµάτων του ∆ήµου και 
Προµήθεια Ανταλλακτικών για ένα έτος από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης » 
 
Με την αριθ.  98/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκαν τα µέλη της 
επιτροπής Συντήρησης Οχηµάτων και Ανταλλακτικών του ∆ήµου Καισαριανής.                                                                             
 
Παρόντα Μέλη: 
1.Σώκιαλης Κωνσταντίνος,  Τακτικό Μέλος 
2. Βαρελάκης Μιχαήλ, Αναπληρωµατικό Μέλος 
3. Χατζηελευθερίου Νικόλαος, Αναπληρωµατικό Μέλος 
 
 



Η επιτροπή  Συντήρησης Οχηµάτων και Ανταλλακτικών του ∆ήµου 
Καισαριανής ως το αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», προϋπολογισµού Μελέτης ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
32.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ) αφού έλαβε υπ’ όψην το από 16/6/2016 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού: «Συντήρηση-Επισκευή 
Οχηµάτων του ∆ήµου και Προµήθεια Ανταλλακτικών για ένα έτος από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης » 
 
Αποδέχεται το  εν λόγω Πρακτικό και Αποφασίζει:  
την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΜΑΝΟΣ Ο.Ε.,  
µε προϋπολογισµό προσφοράς που αναλύεται ως εξής΅ 
 
 
Ανταλλακτικά  26.680,49 € - 4002,07€ (- 15%) = 22.678,42 €  
Εργατοώρες   170 Χ 35,00 € = 5.950,00 € 
 
Σύνολο Οικονοµικής Προσφοράς 28.628,42 € (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Σώκιαλης Κωνσταντίνος,  Τακτικό Μέλος 
 

 
Βαρελάκης Μιχαήλ, Αναπληρωµατικό Μέλος 
 

 
Χατζηελευθερίου Νικόλαος, Αναπληρωµατικό Μέλος 

  
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση : 
Λαµβάνοντας υπόψη  

• το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
αποτελέσµατος για την «Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου και 
προµήθεια ανταλλακτικών για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης»,  

• την απόφαση κατακύρωσης για την «Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων του 
∆ήµου και προµήθεια ανταλλακτικών για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης» µε αριθµό πρωτοκόλλου 7896/13-7-2016 καθώς 
και  

• την απόφαση του Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 119/2016 που αναφέρει ότι στην 
περίπτωση της διενέργειας διαγωνισµού από τους ∆ήµους για την ανάδειξη 



αναδόχου για τη σύναψη συµφωνίας – πλαισίου µε αντικείµενο τη συντήρηση 
και επισκευή οχηµάτων, στην οποία θα καθορισθούν  οι όροι που διέπουν τις 
επιµέρους εκτελεστικές συµβάσεις ( call-offs) και ιδίως οι τιµές και 
ενδεχοµένως οι προβλεπόµενες ποσότητες , αρµόδιο  αποκλειστικό όργανο 
για τον καθορισµό των όρων , τη διενέργεια και την κατακύρωση του 
διαγωνισµού είναι η Οικονοµική Επιτροπή. 

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Την κατακύρωση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
αποτελέσµατος για την «Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου και προµήθεια 
ανταλλακτικών για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης στην 
εταιρεία: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΜΑΝΟΣ Ο.Ε.,  
µε προϋπολογισµό προσφοράς που αναλύεται ως εξής΅ 
 
Ανταλλακτικά  26.680,49 € - 4002,07€ (- 15%) = 22.678,42 €  
Εργατοώρες   170 Χ 35,00 € = 5.950,00 € 
 
Σύνολο Οικονοµικής Προσφοράς 28.628,42 € (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   28/07/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 
 


