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ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την 

«Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων και υπερκατασκευών του ∆ήµου Καισαριανής και 

προµήθεια ανταλλακτικών διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης» 

και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 21ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 13
η
  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  έτους 2018 

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. 7098 /09-07-2018  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 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα  πρακτικά επιτροπής 

διεξαγωγής διαγωνισµού για την «Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων και 

υπερκατασκευών του ∆ήµου Καισαριανής και προµήθεια ανταλλακτικών διάρκειας 

ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης» και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων 

τα οποία έχουν ως εξής.     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ                                               ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                                            ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 

 

Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ »   

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Στην  Καισαριανή, την 06/07/2018, ηµέρα Παρασκευή  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος για τη σύναψη Σύµβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 87500,00 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. 5884/8-6-2018 διακύρηξη του ∆ηµάρχου Καισαριανής Σταµέλου Ηλία . 

 Ο διαγωνισµός διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ  µε α/α συστήµατος : 60329.1 ώρα 10:00 π.µ., 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
100/2018  της 17-05-2018 ήταν:    
                                                                          
                 Παρόντες 
Κοντογιάννης Στέφανος       (τακτικό µέλος)          Απόντες 
Γκοµέσης Αθανάσιος            (τακτικό µέλος) 
Σκαµπαρδώνης Νικόλαος    (αναπληρωµατικό 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  και κατέγραψε ότι υπεβλήθησαν οι κάτωθι ηλεκτρονικές 
προσφορές. 
 
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό µε συστηµικό αριθµό 60329.1 είναι οι εξής 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής προσφοράς 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
 

 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 102335(∆ιαγωνισµός : 60329.1) 
 

 

2 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 102476(∆ιαγωνισµός¨:60329.1)  

3 ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε                                              102401( ∆ιαγωνισµός¨:60329.1)  

4 ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε 102378( ∆ιαγωνισµός¨:60329.1)  

5 ΜΙΕΤΣΕΛ  Α.Ε 102333( ∆ιαγωνισµός¨:60329.1) 
 

 
 

 

 

 
Επίσης η επιτροπή αποσφράγισε  τους φακέλους που υπεβλήθηκαν εµπρόθεσµα στην υπηρεσία σε έντυπη µορφή. 
 
 
 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον  έλεγχο  των προσφορών των συµµετεχόντων   µε συστηµικό αριθµό 
60329.1  ως ορίζεται  στην αριθµ.πρωτ.5884/8-6-2018 διακύρηξη και διαπιστώνει τα εξής 
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Η Εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε αριθµό υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 102335 υπέβαλλε, ΤΕΥ∆, Εγγυητική Επιστολή ,και Τεχνική Προσφορά τα οποία είναι σύµφωνα µε 
την διακήρυξη του ∆ήµου. 
 
Η Εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 102476  υπέβαλλε , ΤΕΥ∆, 
Εγγυητική Επιστολή ,και Τεχνική Προσφορά τα οποία είναι σύµφωνα µε την διακήρυξη του ∆ήµου. 
   
 
Η Εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ102401 υπέβαλε ΤΕΥ∆, Εγγυητική Επιστολή ,και 
Τεχνική Προσφορά τα οποία είναι σύµφωνα µε την διακήρυξη του ∆ήµου. 
   
 
Η Εταιρεία ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε  µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ102378 υπέβαλε ΤΕΥ∆,Τεχνική Προσφορά τα οποία 
ήταν σύµφωνα µε την ∆ιακύρηξη του ∆ήµου. ∆ιεπιστώθηκε η έλλειψη υποβολής   εγγυητικής επιστολής συµµετοχής η 
οποία δεν ήταν αντίστοιχη ποσοτικά του  απαιτούµενου ποσού για συµµετοχή στην οµάδα ΣΤ της εγκεκριµένης µελέτης 
του ∆ήµου όπως δηλώνεται στο ΤΕΥ∆ και ως εκ τούτου απορρίπτεται. 
 
 
Η Εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ102333 υπέβαλε ΤΕΥ∆, Εγγυητική Επιστολή καθώς 
και τεχνική προσφορά τα οποία ήταν σύµφωνα µε την ∆ιακύρηξη του ∆ήµου.  
  
Η Επιτροπή αποδέχεται τις προσφορές(∆/κά, τεχνική προσφορά)για τις παρακάτω εταιρείες. 
 
. 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής προσφοράς 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
 

Συµµετοχή σε 
οµάδες 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 102335(∆ιαγωνισµός : 60329.1) 
 

ΣΤ 

2 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 102476(∆ιαγωνισµός¨:60329.1) ΣΤ 

3 ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε                                              102401( ∆ιαγωνισµός¨:60329.1) Α,Β 

4 ΜΙΕΤΣΕΛ  Α.Ε 102333(∆ιαγωνισµός΅60329.1 Α,Β,Γ,Η,Θ 

 
 
 
 
Το παρών διαβιβάζεται στην Οικονοµική Υπηρεσία για τη συνέχιση της διαδικασίας  µε τον ορισµό ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
 
 
 
                                        ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  09/07/2018 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
Κοντογιάννης Στέφανος     (τακτικό µέλος   

                
                               
                                                                                     Γκοµέσης Αθανάσιος           (τακτικό µέλος) 
                                                                                   
                                                                                                    Σκαµπαρδώνης Νικόλαος    (αναπληρωµατικό µέλος)                                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                               ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(Φάση: Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών) 

 

Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ »   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Στην  Καισαριανή, την 11/07/2018, ηµέρα Τετάρτη  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και 

αξιολόγησης αποτελέσµατος για τη σύναψη Σύµβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 87500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% ,συνήλθε στο 

δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε την  

υπ΄ αρ. πρωτ. 5884/8-6-2018 διακύρηξη του ∆ηµάρχου Καισαριανής Σταµέλου Ηλία . 

 Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών   διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ  µε α/α 

συστήµατος : 60329.1 ώρα 13:00 π.µ., 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής 100/2018  της 17-05-2018 ήταν:    
                                                                          
                 Παρόντες 
Κοντογιάννης Στέφανος       (τακτικό µέλος)      Απόντες Κανένας  
       
Γκοµέσης Αθανάσιος            (τακτικό µέλος) 
Σκαµπαρδώνης Νικόλαος    (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                                          
  
Η Επιτροπή στις 13.00 π.µ. κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών  προσφορών που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι υποψήφιοι ανάδοχοι  και κατέγραψε 
ότι υπεβλήθησαν οι κάτωθι ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές για τις παρακάτω εταιρείες. 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής προσφοράς 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
 

Συµµετοχή σε 
οµάδες 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 102335(∆ιαγωνισµός : 60329.1) 
 

ΣΤ 

2 ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε 102401∆ιαγωνισµός¨:60329.1) Α,Β 

3 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 102476( ∆ιαγωνισµός¨:60329.1) ΣΤ 

4 ΜΙΕΤΣΕΛ  Α.Ε                                              102333(∆ιαγωνισµός 60329.1) Α,Β,Γ,Η,Θ 

Έπειτα από την αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής 

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε αριθµό 

υποβολής προσφοράς 102335 κατέθεσε προσφορά για την  οµάδα ΣΤ του ∆ιαγωνισµού 60329.1 και 
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το ποσό της συνολικής έκπτωσης που έδωσε ανέρχεται σε   3770      € (10% επί των ανταλλακτικών 

και10 % επί των εργασιών) 

Η εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. µε αριθµό υποβολής προσφοράς102476 κατέθεσε 

προσφορά για την  οµάδα ΣΤ του ∆ιαγωνισµού 60329.1 και το ποσό της συνολικής έκπτωσης  

ανέρχεται σε  12810    € (35% επί των ανταλλακτικών και30% επί των εργασιών) 

Η εταιρεία  ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε    µε αριθµό υποβολής προσφοράς 102401 κατέθεσε προσφορά για 
τις  οµάδες Α και Β του 
 

∆ιαγωνισµού 60329.1 και η συνολική έκπτωση που έδωσε  ανέρχεται σε 7930  €  για την οµάδα Α και  
για την οµάδα Β µε Φ.Π.Α 24%  

Η εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε µε αριθµό υποβολής 102333 κατέθεσε προσφορά για τις οµάδες 
Α,Β,Γ,Η,Θ ως ακολούθως. 

Για την οµάδα Α έδωσε συνολική έκπτωση 6330,01€ (28,97% επί των ανταλλακτικών και28% 

επί των εργασιών) µε Φ.Π.Α 24% 

Για την οµάδα Β έδωσε συνολική έκπτωση 2440€ (29% επί των ανταλλακτικών και28% επί των 

εργασιών) µε Φ.Π.Α 24% 

Για την οµάδα Γ έδωσε συνολική έκπτωση 603€  µε Φ.Π.Α 24% 

 

Για την οµάδα Η έδωσε συνολική έκπτωση 711,55€ µε Φ.Π.Α 24% 

Για  την οµάδα Θ έδωσε συνολική έκπτωση 869,99€ µε Φ.Π.Α 24% 

Κατόπιν των παραπάνω ακολουθούν οι παρακάτω συγκριτικοί πίνακες µε συνολική  έκπτωση 

σε € 

 Για την ΣΤ οµάδα(Υπερκατασκευές) συγκριτικά έχει ως έξης 

 

Α
/
Α 

Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου  Συνολική 
έκπτωση σε € 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 102335(∆ιαγωνισµός : 60329.1) 
 

3770 

2 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 102476( ∆ιαγωνισµός¨:60329.1) 12810 

Για τις οµάδες Α,Β οι συνολικές εκπτώσεις συγκριτικά έχουν ως εξής 

         



  

 Σελίδα 3 από 3 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής προσφοράς 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

Συνολική 
έκπτωση σε € 

1 ΜΙΕΤΣΕΛ  Α.Ε                                              102333(∆ιαγωνισµός 60329.1) 8770.01  

2 ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε 102401∆ιαγωνισµός¨:60329.1) 7930 

Για τις οµάδες  Γ,Η,Θ   δεν υπάρχει συγκριτικός πίνακας  διότι υπήρχε προσφορά µόνο από την 
εταιρεία   ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα στην Οικονοµική  Επιτροπή 

Την εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε   ως προσωρινό ανάδοχο για την οµάδα 
ΣΤ(Υπερκατασκευές) διότι έδωσε την  µεγαλύτερη έκπτωση και εποµένως την συµφερότερη τιµή 

Την  εταιρεία   ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο για τις οµάδες Α και Β(Απορριµµατοφόρα και 
Φορτηγά) διότι έδωσε την  µεγαλύτερη έκπτωση και εποµένως την συµφερότερη τιµή 

Επίσης την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ  Α. Ε . ως προσωρινό ανάδοχο για τις οµάδες Γ ,Η,Θ διότι δεν υπήρχε 
άλλος υποψήφιος µε προσφορά για τις οµάδες αυτές. 

Για τις οµάδες ∆,Ε,Ζ δεν υπέβαλε κανείς προσφορά και προτείνεται η χρήση  της διαδικασίας 
της απευθείας  ανάθεσης µε επιλογή από προµηθευτές που δεν είχαν συµµετοχή στον 
διαγωνισµό. 

 

                                                                                                            Η Επιτροπή 
                                                                                                   
    
                                  
                                                                                             Κοντογιάννης Στέφανος       (τακτικό µέλος)   
        
                                                                                            Γκοµέσης Αθανάσιος            (τακτικό µέλος) 
                                                                              Σκαµπαρδώνης 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 , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει : 

1)το πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού  και αξιολόγησης αποτελέσµατος 

(φάση έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών ) για την 

«Συντήρηση-Επισκευή οχηµάτων και υπερκατασκευών  και προµήθεια 

ανταλλακτικών»του ∆ήµου Καισαριανής .  

2)το πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού  και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος(φάση αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών) για την «Συντήρηση-

Επισκευή οχηµάτων και υπερκατασκευών και προµήθεια ανταλλακτικών»του ∆ήµου 

Καισαριανής  και ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους : 

1. Την εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε ως προσωρινό ανάδοχο 

για την οµάδα ΣΤ(Υπερκατασκευές) διότι έδωσε την µεγαλύτερη έκπτωση και 

εποµένως την συµφερότερη τιµή 

2. Την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο για τις οµάδες Α και Β 

(Απορριµµατοφόρα και Φορτηγά) διότι έδωσε την µεγαλύτερη έκπτωση και 

εποµένως την συµφερότερη τιµή 

3. Επίσης την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α. Ε . ως προσωρινό ανάδοχο για τις οµάδες Γ 

,Η,Θ διότι δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος µε προσφορά για τις οµάδες αυτές. 

4.  Για τις οµάδες ∆,Ε,Ζ δεν υπέβαλε κανείς προσφορά και θα γίνει  η χρήση της 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης µε επιλογή από προµηθευτές που δεν είχαν 

συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

 

 

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       13/07/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 


