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Η

 Συνεδρίαση / 14-08-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 175/2018 
 

 ΘΕΜΑ:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την 

«Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και υπερκατασκευών του ∆ήµου Καισαριανής 

και προµήθεια ανταλλακτικών διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της 

σύµβασης » και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 25ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 14
η
  του µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  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.7972 /08-08-2018  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  την µε αριθµ. πρωτ   8066 / 16-

08-2018  εισήγηση του κ. Κοντογιάννη Στέφανου Μηχανολόγου Μηχανικού  του 

∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Καισαριανή    16/8/2018 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                         Αριθ.Πρωτ 8066 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Πληροφορίες Κοντογιάννης Στέφανος 

Τηλ.2132010735 

                                                                                                                

  

 

 

                                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                   ΠΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

 

 

 

Θέµα  Έγκριση  πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµούΦάση(έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινών Αναδόχων Κατακύρωσης 

µε α/αΣυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 60329.1 ,58220,και 58245) για την σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης εκπόνησης της προµήθειας  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » συνολικού 

προϋπολογισµού µελέτης 87500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% . 

Σας υποβάλλουµε τα από 10/8/2018 πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού(µεα/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 60329.1 ,58220 και58245) ) 

για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης της προµήθειας για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » 

συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 87500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% . 

 και παρακαλούµε για την έγκριση των  Πρακτικών της Παρούσας Φάσης του 

Ελέγχου ∆ικαιολογητικών  Προσωρινών Αναδόχων και Κατακύρωσης 

                                                                                               

 

 

                                                                                        ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/8/2018 

                                                                                                        Για την επιτροπή 

                                                                                                         Ο Πρόεδρος 

                                                                                             Κοντογιάννης Στέφανος 

                                                                                           Μηχανολόγος Μηχανικός            

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ                                                
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                                            ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινών Αναδόχων και 

Κατακύρωσης) 

 

Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ »   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Στην  Καισαριανή, την 10/08/2018, 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 δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων σύµφωνα µε  

υπ΄ αρ. πρωτ. 7725/30-7-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Καισαριανής Σταµέλου Ηλία και  µε 

την 158/2018 απόφαση Ο.Ε 

 Ο διαγωνισµός διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ . 

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  κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι προσωρινοί ανάδοχοι  και κατέγραψε 

ότι υπεβλήθησαν οι κάτωθι φάκελοι  δικαιολογητικών 

 

Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό µε συστηµικό αριθµό 60329.1 είναι οι εξής 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

∆ικαιολογητικά 
 

 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ 
Ι.Κ.Ε. 

102476(∆ιαγωνισµός¨:60329.1)  
Υποβλήθηκαν ορθά σύµφωνα µε την διακήρυξη 

 

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

Υποβλήθηκαν ορθά σύµφωνα µε την διακήρυξη 

 

Εν συνεχεία η επιτροπή  σε αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών ως ορίζεται στην υπ’ 

αριθµ πρωτ.5884/8-6-2018 διακήρυξη και διαπιστώνει τα εξής 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε µε αριθµό υποβολής 

προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 102476  υπέβαλλε  τα απαιτούµενα δικαιολογητικά οποία είναι 

σύµφωνα µε την διακήρυξη του ∆ήµου. 

   



Ο προσωρινός ανάδοχος  ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ102333 

υπέβαλε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία ήταν σύµφωνα µε την ∆ιακύρηξη του 

∆ήµου.  

 

 Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή προτείνει  την κατακύρωση της προµήθειας ως 

ακολούθως. 

  

.Την  Εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς 

ΕΣΗ∆ΗΣ 102476  για το τµήµα ΣΤ της προµήθειας.   

Την  Εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ102333 για τα 

τµήµατα Α,Β,Γ,Η,Θ της προµήθειας. 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10/08/2018 
 
                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Κοντογιάννης Στέφανος     (τακτικό µέλος   
                                                                                                                      
Γκοµέσης Αθανάσιος           (τακτικό µέλος) 
                                                                                                                                                                         
Σκαµπαρδώνης Νικόλαος    (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                                  
 
                                    
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 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 διεξαγωγής διαγωνισµού για την «Συντήρηση και 

επισκευή οχηµάτων και υπερκατασκευών του ∆ήµου Καισαριανής και προµήθεια 

ανταλλακτικών διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης » και 

ανακηρύττει ως οριστικούς αναδόχους 
 
Την  Εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε µε αριθµό υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 102476  για το τµήµα ΣΤ της προµήθειας.   
 
Την  Εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε µε αριθµό υποβολής προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ102333 για 
τα τµήµατα Α,Β,Γ,Η,Θ της προµήθειας. 
 

 
 
 

 

 
 

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       14/08/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


