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 Συνεδρίαση / 26-06-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 152/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 , ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα 

και ενός θρυµµατιστή κλαδιών και µικρών κορµών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καισαριανής. 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 26

η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ 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. 6484 /22-06-2018  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                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
6.Καµπάκας Αντώνιος 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το 8
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ 6434 / 21-

06-2018  εισήγηση του κ. Χριστοδουλόπουλου Γ. Προϊστάµενου Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και το Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης 
αποτελέσµατος (Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών)  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  



 
 

 

 

 

                                                                       Καισαριανή 21/06/2018 

                                                                       Αριθ. Πρωτ. 6434 

 

 

 

 

             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

              Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

                        ΠΡΟΣ 

            ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 , ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα 

φορτωτή και ενός θρυµµατιστή κλαδιών και µικρών κορµών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής. 
 

           Σας υποβάλλουµε  το από 13/6/2018 πρακτικό επιτροπής διενέργειας και    
αξιολόγησης αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) 

απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3,ενός (1) 

καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή και ενός θρυµµατιστή κλαδιών και 
µικρών κορµών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής.,και 
παρακαλούµε για την έγκρισή του και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου. 

 

. 

 

 

                                                        

                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

                                                     Γ.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

              

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών 

προσφορών) 

 

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 M3 , ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΜΩΝ » ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Στην  Καισαριανή, την 13/6/2018, ηµέρα Τετάρτη  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και 

αξιολόγησης αποτελέσµατος για τη σύναψη Σύµβασης της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 M3 , 

ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 

ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΜΩΝ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 244.752,00 ευρώ µε 

Φ.Π.Α. 24% ,συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών σύµφωνα µε την  

υπ΄ αρ. πρωτ. 5222/17-5-2018 διακύρηξη του ∆ηµάρχου Καισαριανής Σταµέλου Ηλία . 

 Ο διαγωνισµός διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ για το ΤΜΗΜΑ 1 µε α/α 

συστήµατος : 58220 ώρα 10:00 π.µ., 

για το ΤΜΗΜΑ 2 µε α/α συστήµατος : 58245 ώρα 11:00 π.µ. και  για το ΤΜΗΜΑ 3 µε α/α 

συστήµατος : 58246 ώρα 120:00 π.µ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής 99/2018  της 14-05-2018 ήταν:    

                                                                  
                 Παρόντες                                                                     Απόντες 
Κοντογιάννης Στέφανος       (τακτικό µέλος)         
  
Γουναρόπουλος Βασίλειος  (τακτικό µέλος) 
Γκοµέσης Αθανάσιος            (τακτικό µέλος) 
                             Κανένας                                                                               
 
 

Η Επιτροπή στις 10.00 π.µ. κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

καθώς και των φυσικών φακέλων που προσκόµισαν εµπρόθεσµα στην υπηρεσία και 

κατέγραψε ότι υπεβλήθησαν οι κάτωθι φάκελοι δικαιολογητικών ως εξής: 

 

Για το τµήµα 1 µε συστηµικό αριθµό 58220 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής προσφοράς 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

 



 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον  έλεγχο  των δικαιολογητικών των 

συµµετεχόντων  του τµήµατος1 µε συστηµικό αριθµό 58220  ως ορίζεται  στην 

αριθµ.πρωτ.5222/17-5-2018 διακύρηξη και διαπιστώνει τα εξής 

 

Η Εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε 

αριθµό υποβολής 99203 υπέβαλλε δικαιολογητικά τα οποία είναι σύµφωνα µε την διακήρυξη 

του ∆ήµου. 

Η Εταιρεία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ µε 

αριθµό υποβολής 99926 ∆εν υπέβαλλε δικαιολογητικά, ούτε και προσκόµισε φάκελο στην 

υπηρεσία  και αποκλείεται  από την συνέχεια της διαδικασίας. 

 

 

Η Επιτροπή στις 11.00 π.µ. κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών  που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι  καθώς και των φυσικών φακέλων που προσκόµισαν εµπρόθεσµα στην υπηρεσία 

και κατέγραψε ότι υπεβλήθησαν οι κάτωθι φάκελοι δικαιολογητικών ως εξής: 

 

Για το τµήµα 2 µε συστηµικό αριθµό 58245 

 

Η Εταιρεία Εισαγωγή και Αντ/σωπευση Χωµατουργικών µηχανηµάτων Γιούνιτρακ µε 

συστηµικό αριθµό 58245 και αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 99770 υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά τα οπία ήταν σύµφωνα µε την ∆ιακύρηξη του ∆ήµου. 

 

Η Επιτροπή στις 12.00 π.µ. κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών  που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι  και κατέγραψε ότι : 

 

Για το τµήµα 3 µε συστηµικό αριθµό 58246 δεν υπεβλήθη προσφορά από κανέναν 

ενδιαφερόµενο. 
 
Εν  συνεχεία η επιτροπή προέβη σε αναλυτικό έλεγχο  των δικαιολογητικών ως ορίζεται στην 
αριθµ. πρωτ. 5222/17-5-2018  διακήρυξη και διαπιστώνει τα εξής : 
 
 
ΤΜΗΜΑ 1 
 
Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε  
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την ανωτέρω διακήρυξη για το τµήµα 1 µε 
συστηµικό αριθµό 58220 .  

 

1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

99203 (∆ιαγωνισµός : 58220) 

 

Υπέβαλλε φυσικό φάκελο στην 
υπηρεσία 

2 

ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

99926 (∆ιαγωνισµός : 58220) 

 

 

 

  
∆εν υπέβαλλε φυσικό φάκελο στην 

υπηρεσία 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

 

1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ  

99770 (∆ιαγωνισµός : 58245) 

 

Υπέβαλλε φυσικό φάκελο στην 
υπηρεσία 



 Η Επιτροπή έπειτα από τον αναλυτικό  έλεγχο των δικαιολογητικών και της 
εγγυητικής επιστολής , για το τµήµα1 µε συστηµικό αριθµό 58220 και µε αριθµό υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 99203(ΤΕΥ∆, Κ.Τ.Λ.Π ) διεπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά ήταν 
σύµφωνα µε την διακήρυξη του ∆ήµου  προέβει στον αναλυτικό έλεγχο και της  τεχνικής 
προσφοράς η οποία βρέθηκε σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριµένης 
µελέτης του ∆ήµου Καισαριανής και προχώρησε στην βαθµολόγηση . Με βάση την 
αξιολόγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η συνολική βαθµολογία µε βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης της ∆ιακήρυξης  που έλαβε η προσφορά µε συστηµικό αριθµό 58220 και αριθµό 
υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 99203 είναι 115.5 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η 

αναλυτική βαθµολογία φαίνεται στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
 

Αναλυτική Βαθμολογία 

απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 

12m
3               

 

 

Α/Α 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

   ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 120Χ0,06=7,2 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 

110Χ0,05=5,5 Ισχύς και Ροπή Στρέψης 

Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 
120Χ0,04=4,8 Σύστημα μετάδοσης 

κίνησης 
100-120 4,00 

4 110Χ0,04=4,4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 120Χ0,04=4,8 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 120Χ0,04= 4,8 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 
100Χ0,03=3 Λοιπός και πρόσθετος 

εξοπλισμός  
100-120 3,00 

   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 

120Χ0,10=12 Κιβωτάμαξα, χοάνη 

τροφοδοσίας  - υλικά και 

τρόπος κατασκευής 

100-120 10,00 

9 

120Χ0,10=12 Υδραυλικό σύστημα – 

αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 

100-120 10,00 

10 
100Χ0,06=6 Ανυψωτικό σύστημα 

κάδων 
100-120 6,00 

11 

120Χ0,1=12 Σύστημα συμπίεσης, 

ωφέλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 
100Χ0,04=4 Λοιπός και πρόσθετος 

Εξοπλισμός   
100-120 4,00 

   ΓΕΝΙΚΑ      

13 100Χ0,05=5,5 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 

120Χ0,10=12  Εγγύηση καλής 

λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 



 
 
ΤΜΗΜΑ 2 
 
Η εταιρεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ//ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ  
υπέβαλε  τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία ήταν  σύµφωνα µε την ανωτέρω διακήρυξη 
και της εγγυητικής επιστολής , για το τµήµα 2 µε συστηµικό αριθµό 58245 Η Επιτροπή έπειτα 
από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών για το τµήµα2 µε συστηµικό αριθµό 58245 και 
αριθµό υποβολής προσφοράς 99770 προέβει και στον έλεγχο της  τεχνικής προσφοράς η  
οποία βρέθηκε σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριµένης µελέτης του ∆ήµου 
Καισαριανής .Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η συνολική βαθµολογία 
µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της ∆ιακήρυξης που έλαβε η προσφορά µε συστηµικό 
αριθµό 58245 και αριθµό υποβολής προσφοράς 99770 στο ΕΣΗ∆ΗΣ είναι 1175 όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η αναλυτική βαθµολογία φαίνεται στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
 

Αναλυτική Βαθμολογία 

Φορτωτής εκσκαφέας 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σ (%) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Μέγεθος, 
βάρος, πλαίσιο, 
διαστάσεις 

100-120 15 
110Χ0,15=16,5 

2 Κινητήρας 
(ισχύς – 
αντιρρυπαντική 
τεχνολογία 
κ.α.)  

100-120 10 

120Χ0,10=12 

15 

120Χ0,10=12 Εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  

συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 110Χ0,05=5,5 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

                                   

115,5  ΣΥΝΟΛΟ 100,00         



3 Επιµέρους 
µηχανολογικά-
ηλεκτρικά-
ηλεκτρονικά 
συστήµατα-
ασφάλεια 

100-120 10 

110Χ0,10=11 

4 Υδραυλικό 
σύστηµα - 
Κίνηση 

100-120 15 
120Χ0,15=18 

5 Σύστηµα 
φόρτωσης 

100-120 10 
120Χ0,10=12 

6 Σύστηµα 
εκσκαφής 

100-120 10 
120Χ0,10=12 

7 Καµπίνα, 
όργανα, 
προσφερόµενα 
τεχνολογικά 
στοιχεία και 
λοιπά στοιχεία - 
παρελκόµενα 

100-120 10 

120Χ0,10=12 

8 Εγγύηση καλής 
λειτουργίας 

100-120 5 
120Χ0,05=6 

9 Εξυπηρέτηση 
µετά την 
πώληση- 
Τεχνική 
υποστήριξη- 
Χρόνος 
παράδοσης 
ζητούµενων 
ανταλλακτικών 
– Χρόνος 

100-120 5 

120Χ0,05=6 



ανταπόκρισης 
συνεργείου 

10 Χρόνος 
παράδοσης  

100-120 5 
120Χ0,05=6 

11 Βιβλιογραφία – 
Εγχειρίδια και 
Εκπαίδευση  

100-120 5 
110Χ0,05=5,5 
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Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος 
πρακτικού και την συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση (Αποσφράγιση 
Οικονοµικών προσφορών). 
. 
 
          
       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  13/06/2018 

 
 

                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
            Κοντογιάννης Στέφανος     (τακτικό µέλος)   

          
     Γουναρόπουλος Βασίλειος (τακτικό µέλος) 
           
     Γκοµέσης Αθανάσιος           (τακτικό 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 , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 , ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα 
φορτωτή και ενός θρυµµατιστή κλαδιών και µικρών κορµών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής όπως εισηγητικά αναφέρεται καθώς και  την 
συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση (Αποσφράγιση Οικονοµικών προσφορών). 

 
 

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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       26/06/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 


