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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικών Νο 1 Νο 2 και Νο 3  για την 
«Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του 
∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών » και λήψη σχετικής 
απόφασης   
 
  Με την υπ αριθ 46/27-3-2013 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της εργασίας « Συντήρηση 
& επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε 
προµήθεια των ανταλλακτικών» µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ.85/11-4-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση 
εργασίας « Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων 
έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών » , η 
διάθεση της πίστωσης ποσού 52.500,00 σε βάρος των  Κ. Α 
20.6263.0002 µε την ονοµασία « Συντήρηση & Επισκευή 
Μεταφορικών µέσων » , και 20.6671.0002 µε την ονοµασία  
« Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και  β)  εγκρίθηκε  η 
από 8/2013 Μελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού . 
 
   
 Με την υπ αριθ 832/12138/19-4-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  πρόχειρος  διαγωνισµός για τις 26/4/2013. 
 
 Την 26/4/2013 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του 
∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αρ. 77/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω εργασίας . 
   Όπως αναφέρεται και στο  από 26/4/2013 Πρακτικό Νο1 
προσήλθαν τρείς: οι εταιρείες  α)B. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.  ΞΕΝΙΟΣ 
Ο. Ε ,  β) ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε και γ) Λ.& Ι 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο. Ε , οι οποίες έγιναν δεκτές για την 
περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 



 
   Στην συνέχεια  µε το υπ αριθ 13061/26-4-2013 έγγραφο 
της επιτροπής διενέργειας  εστάλει το πρακτικό στους 
ενδιαφερόµενους κατά του οποίου κατατέθηκαν εµπρόθεσµα  
δύο ενστάσεις  από τις εταιρείες : α) η υπ΄αριθ  12129/29-
4-2013 ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ και 
β) η υπ αριθ 13165/29-4-2013 ένσταση της εταιρείας Α.& Ι 
Παπαϊωάννου Ο. Ε .  
 Οι ενστάσεις διαβιβάστηκαν στην επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού  µε το υπ αριθ 13617/8-5-2013 έγγραφό µας. 
 Με το πρακτικό Νο2 η επιτροπή διαγωνισµού  
αξιολόγησε τις ενστάσεις των εταιρειών και γνωµοδότησε : 
1) Στην αποδοχή της αριθ πρωτ. 12129/29-4-2013 ένσταση 
της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε κατά της 
εταιρείας Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο. Ε και στα δύο σκέλη . 
2) Στην απόρριψη της αριθ πρωτ 12129/29-4-2013 ένσταση 
της εταιρείας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε κατά της 
συµµετοχής της εταιρείας Λ&Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο. Ε και στα δύο 
σκέλη και  
3) Στην απόρριψη της αριθ πρωτ 13165/29-4-2013 ένσταση 
της εταιρείας Α. Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο. Ε  κατά της εταιρείας Β. 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο. Ε στο σύνολο της , και απέκλεισε 
την εταιρεία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο. Ε  
 Με το πρακτικό Νο 3 η επιτροπή αποσφράγισε τις 
οικονοµικές  προσφορές των εταιρειών  α) Λ & Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Ο. Ε  β) ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε  , σύµφωνα µε ο οποίο 
η  οικονοµικότερη προσφορά είναι της εταιρείας  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε , ύψους 21696,10€ πλέον ΦΠΑ 23% 4990,00 
ήτοι σύνολο 26.686,20€. 
 Τα πρακτικά Νο 1,2 και 3 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας . 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του Π∆ 28/80 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 
προτείνεται: 
  1.- Η έγκριση των πρακτικών Νο 1,2 και 3 της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης  
  2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Συντήρηση & 
επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε 
προµήθεια των ανταλλακτικών » στην εταιρεία ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε , αντί του ποσού των 26686,20 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 
Συν. 1)   Τα πρακτικά :  Νο 1 ,2 και 3  του εν λόγω 
διαγωνισµού 
     2) Οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών . 
 3) Οι υπ αριθ πρωτ. 12129/29-4-2013 και 13165/29-4-
2013 ενστάσεις των εταιρειών ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε 
ΚΑΙ Α& Ι . ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο. Ε αντιστοίχως  
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