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 Συνεδρίαση /1-12-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 242/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και λήψη απόφασης 

κατακύρωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » 

Εκτιµώµενης αξίας 60.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 

(Φάση : κατακύρωσης – σύναψη σύµβασης). 

 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 39ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 14488/27-11-2017 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 

Αντιπρόεδρου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη.. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

1.Πολυχρονάκης Συµεών   

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει 

υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 14411 /24-11-

2017 εισήγηση  του κ. Κωνσταντίνου Σώκιαλη (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε) και 

Προέδρου της Επιτροπής του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  24/11/2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  14411 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

   
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και λήψη απόφασης 

κατακύρωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  
Εκτιµώµενης αξίας  60.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

(Φάση: κατακύρωσης- σύναψη σύµβασης). 

 

Στην Καισαριανή σήµερα  24/11/2017 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ηµέρα  

Παρασκευή στις 10:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισµού όπως αυτή ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 148/2016 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, για τον έλεγχο των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών που αφορά την  

εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» Εκτιµώµενης αξίας  Ευρώ 60.000,00  συµπ. Φ.Π.Α. 

και αποτελείται από τους: 
 

       Τακτικά µέλη  

1. Σώκιαλη Κωνσταντίνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. Πρόεδρο 

2. Γκοµέση Αθανάσιο Τακτικό Μέλος  
3. Σκαµπαρδώνη Νικόλαο  Αναπληρωµατικό Μέλος 

 

Στην συνέχεια αφού έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών τα οποία 

κατέθεσε ο ανάδοχος στην υπηρεσία µας, διαπιστώσαµε ότι αυτά είναι έγκυρα και πληρούν 

τις απαιτήσεις τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της διακήρυξης. Στη συνέχεια σας 

διαβιβάζουµε αυτό το πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού προκειµένου να λάβετε 
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ η οποία προσέφερε έκπτωση 25% για τα 
ανταλλακτικά και 27% για τις εργατοώρες. 
 

 
 

                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

         

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΙΑΛΗΣ  

                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

          

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

Ο Αντιπρόεδρος  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  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και λήψη απόφασης 

κατακύρωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » 

Εκτιµώµενης αξίας 60.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και κατακυρώνει το 

διαγωνισµό στην εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ η οποία προσέφερε έκπτωση 25% για τα ανταλλακτικά και 27% για τις 
εργατοώρες. 
  

 

  

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών   

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

 ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ              4.Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Καµπάκας Αντώνιος 

                                                                         

 

 

 

                                                                                  Καισαριανή       1/12/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                        ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
 


