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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: :  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος επαναληπτικού  
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών 
Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων ». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  339/07.08.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός στην  επιχείρηση « ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ», µε ΑΦΜ 095136320  ∆ΟΥ : Μοσχάτου 
ως προσωρινή ανάδοχο  για την οµάδα Α2 «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 
10 ετών »  και µέχρι το ποσό των 4.464,00 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27060/22.08.2018 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 27545/29.08.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της 
επιχείρησης« ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ». 

4. Το από 07.09.2018 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 390/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε το οποίο : 

 
 «….Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 390/2017 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και αποτελείται από τους: 
 
Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1. Μακαριώτη Μακαριάδη Ελισάβετ 

2. Μέξης Ευάγγελος  

3. Χειλετζάρη Αικατερίνη 

 
απέστειλε την υπ’ αριθµ. 27060/22.8.2018 πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον προσωρινό ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού 
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου, όπως αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 
339/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 4.9.2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30µµ και έχοντας απαρτία 
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα 
(10) ηµερών, και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 27545/29.8.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε τα δικαιολογητικά 
που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 
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Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

1. Τελευταίο εν ισχύ καταστατικό και ΦΕΚ δηµοσίευσής του 
2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (ΑΠ 542381.771668/20.2.2018) 
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ∆ιαχειριστή και Εκπροσώπου της εταιρείας 
4. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ 
5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΙΚΑ για την εταιρεία εν ισχύ 
6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ για τον διαχειριστή και εκπρόσωπο της 

εταιρείας εν ισχύ 
7. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ για την εταίρο εν ισχύ 
8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 
9. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη διορισµού εκκαθαριστή 
10. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης 
11. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη πτώχευσης 
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς 
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση καλής επαγγελµατικής συµπεριφοράς 
14. Υπεύθυνη ∆ήλωση δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ήδη στο στάδιο της προκαταρκτικής 

απόδειξης 
15. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί ηµεροµηνίας παραλαβής (πρόσφατων) πιστοποιητικών α) περί µη 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, β) περί µη διορισµού εκκαθαριστή, γ) περί µη 
κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, δ) περί µη πτώχευσης από το Πρωτοδικείου Πειραιά.  

 
Τα πρόσφατα πιστοποιητικά περί α) περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, β) περί 
µη διορισµού εκκαθαριστή, γ) περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, δ) περί µη πτώχευσης από 
το Πρωτοδικείου Πειραιά προσκοµίσθηκαν από την εταιρεία στις 7.9.2018 και ελέγθηκαν από την 
Επιτροπή. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 
2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή της 
υπηρεσίας Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Α2 
«Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών»  του ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία 
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου, µε ποσό 4.464,00€ και τιµή εργατοώρας 
50,22€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οµάδα Συµµετοχής Οχήµατα Ποσό 

Προσφοράς σε 
ευρώ άνευ 

ΦΠΑ  

Ποσοστό 
Έκπτωσης 

1 ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ  
 

Α2 Πλαίσια Φορτηγών 
Μάρκας IVECO ηλικίας 
έως 10 ετών 

ΜΕ 99920 (Πυροσβεστικό) 
ΚΗΗ 618 (Βυτιοφόρο) 

3.600,00 10% 

      

   ΦΠΑ 24% 864,00  

   Γενικό Σύνολο 4464,00€  

      

   Τιµή Εργατοώρας 40,50€ 10% 

   ΦΠΑ 24% 9,72  

   Γενικό Σύνολο 50,22€  

 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 28514/7.09.2018 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης  « ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ», ΑΦΜ 095136320,∆ΟΥ Μοσχάτου και 
µέχρι το ποσό των 4.464,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  ως οριστική ανάδοχο για 
την οµάδα  Α2 «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών »  καθώς η 
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προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη από τον προϋπολογισµό 
της µελέτης  .  

 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

Συνηµµένα:  
1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


