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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 385/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Aσφάλιση  οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου του ∆ήµου 

∆ιονύσου για το διάστηµα 1/1/2015-31/12/2015» προϋπολογισµού 
δαπάνης 59.900.00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%  
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 17 ∆εκεµβρίου 
2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30,  σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
για την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθ. 39170/10-12-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους: 
 
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, ∆ηµ.Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 
Μπουρτζόγλου Φανουρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
Γωγή Πηνελόπη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό Μέλος 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία 
του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους 
όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα 9:30-10:00 της δηµοπρασίας, 
κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 
προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και 
κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι ακόλουθες εταιρείες: 

1. «Interlife AAEΓA»  17ο χλµ Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2. «ΕΘΝΙΚΗ.» Λ.Συγγρού103-105-ΑΘΗΝΑ 
 
 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 η 
Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος 
άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 



προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν 
προσφορά. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή-
µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά τη σειρά επίδοσής τους. 

  Από τις ανωτέρω οικονοµικές προσφορές επί των τιµών του 
προϋπολογισµού της µελέτης  προέκυψαν τα εξής: 
1. «Interlife AAEΓA»  17ο χλµ Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ προσέφερε τελική τιµή  48.804,25Ευρώ. 

2. «ΕΘΝΙΚΗ.» Λ.Συγγρού103-105-ΑΘΗΝΑ προσέφερε 57.035,46 Ευρώ. 
 

΄Ετσι η επιτροπή θεωρεί ότι η πλέον συµφέρουσα προσφορά για το ∆ήµο 
είναι της εταιρείας«Interlife AAEΓA»  17ο χλµ Ε.Ο. Θεσαλονίκης-
Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ  

  
 

 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 
 
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

1) Μπουρτζόγλου Φανουρία  
 
 
2) Πηνελόπη Γωγή 

 
 

Συνηµµένα: 
1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 
2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 


