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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 101/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 
ανοικτού διαγωνισµού για την «µίσθωση 
µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων 
µε χειριστή µηχανήµατος»». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 1 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 11603/19/27-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιµιγδαλά Ειρήνη 6) 
Παπαλουκά Ευτυχία και 7) Κόντος Σταύρος µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 2) 
Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου 
παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2  του Ν. 3852/10 το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης. 
 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 11116/14-9-2012 έγγραφο της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την «µίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης 
απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος» : 
 
Θέµα :  Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 10640/31.8-2012 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την «Μίσθωση µηχανήµατος 
ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος». 
 
 Με την υπ’ αρ. 47/12 Α∆Σ ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
ορίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆/τος 270/81 τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών για την εκποίηση ή εκµίσθωση και 
µίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το έτος 
2012. Πρόεδρος της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 270/81 είναι 
η ∆ήµαρχος κ. Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη. 
 
 Με την υπ’ αρ. 88/12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος απεφασίσθη οµόφωνα ή έγκριση της ορθής 
επανάληψης της υπ’ αρ. 71/12 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατά 
το µέρος που αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισµού «για την µίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων 
µε χειριστή µηχανήµατος» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της άνω δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π∆ 270/81 και του Ν. 3463/06. 
 
 Ακολούθησε η υπ’ αρ. πρωτ. 9979Α/08.08.12 διακήρυξη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος της κ. ∆ηµάρχου ∆ΦΧ που δηµοσιεύθηκε : 
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 α.  Γενική ∆ηµοπρασιών    09.08.12 
 β.  Ηχώ των ∆ηµοπρασιών 09.08.12 
 γ.  Φ.Ε.Κ.                            542/10.08.12 
 δ.  Παλµός                           03.08.12 
  
 Την καθορισµένη από την υπ’ αρ. πρωτ. 87/29.08.12 πρόσκληση της 
∆ηµάρχου – Προέδρου της άνω Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού κ. 
Ευτυχίας Γαϊτανά – Αποστολάκη για την διενέργεια της δηµοπρασίας που 
αφορά την «για την µίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε 
χειριστή µηχανήµατος» που επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, προσήλθε στην άνω Επιτροπή ο κ. 
Αριστείδης Παπαδάκης του Ιωάννου κάτοικος Γαλατσίου, οδός Καλαµών 48 
κάτοχος της υπ’ αρ. Α∆Τ ΑΗ 623542/09 του Α.Τ. Γαλατσίου, ως νόµιµος 
εκπρόσωπος κατ’ εντολή και για λογαριασµό της Α.Ε. «Βιοµηχανία Ειδικών 
Κατασκευών Α. Καούσης Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Α. 
Καούσης Α.Ε.» νοµίµως εκπροσωπούµενης µε αρ. Μητρώου 7748/01 
∆Τ/Β/86/42 που εδρεύει στο ∆ήµο Αιγάλεω Αττικής Ιερά Οδός 162 µε ΑΦΜ 
094036579 ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων δυνάµει, του υπ’ αρ. 5559/15.02.12 
ειδικού πληρεξούσιου της Συµ/φου Αθηνών Γεωργίας Μητροπούλου, ο 
οποίος κατέθεσε την υπ’ αρ. πρωτ. 10496/23.08.12 προσφορά µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης και 
παρουσίασε αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος µε την υπ’ αρ. πρ.10496/12 αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δήλωσε συµµετοχή στην ανωτέρω φανερά 
µειοδοτική δηµοπρασία που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ. 9979Α/08.08.12 
διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος της κ. ∆ηµάρχου – Προέδρου «για την 
µίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή 
µηχανήµατος». 
 
 Παρελθούσης της ώρας που ορίσθηκε 09.00 π.µ. και ώρα λήξης 
προσφορών 10.00 π.µ. και µη υπαρχόντων άλλων ενδιαφεροµένων. 
 
 Η Πρόεδρος κάλεσε τον ενδιαφερόµενο να αποχωρήσει, για να γίνει ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών. 
 
 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλα τα δικαιολογητικά ήταν εντάξει 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.  
 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αφού εξέτασε τα 
δικαιολογητικά, έκανε δεκτή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Βιοµηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. 
Καούσης Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Α. Καούσης Α.Ε.». 
 
 Τέλος ανέβαλε την λήψη απόφασης κατακύρωσης προκειµένου να 
συνταχθεί από την Επιτροπή του άρθρου 7 Π∆ 270/81 πρακτικό 
καταλληλότητας του προσφερόµενου κινητού συνταχθέντος προς τούτο του 
υπ’ αρ. πρ. 10640/31.08.12 πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για την 
παραπάνω δηµοπρασία. 
 
 Μετά από τα παραπάνω διαβιβάζεται προς την Οικονοµική Επιτροπή 
το ως άνω υπ’ αρ. πρ. 10640/31.08.12 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού για την δηµοπρασία «µίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης 
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απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος» µετά του σχετικού φακέλου και 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παρ. 8 του 
Π∆/τος 270/81  
α) να εγκρίνει το ανωτέρω υπ’ αρ. πρ. 10640/31.08.12 πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπρασία «για την µίσθωση 
µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος» και  
β. να αναβάλει την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της δηµοπρασίας 
προκειµένου να συνταχθεί από την Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 το 
σχετικό πρακτικό καταλληλότητας του προσφερόµενου µηχανήµατος. 
 
 Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε σχετική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και το αποτέλεσµα θα εγκριθεί από την οικεία 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του 
Π∆ 270/81 σε συνδ. µε τις διατάξεις των άρθρων 72, 225 και 238 του Ν. 
3852/10.   
 
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 20/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το πρ. 
10640/31.08.12 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τις διατάξεις των άρθρων 5 
και 7 του Π∆/τος 270/81, και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρ. 10640/31.08.12 πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπρασία «για την µίσθωση 
µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10. 

 
2. Αναβάλλει την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της δηµοπρασίας 

προκειµένου να συνταχθεί από την Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 
270/81 το σχετικό πρακτικό καταλληλότητας του προσφερόµενου από την 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Βιοµηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. 
Καούσης Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Α. Καούσης Α.Ε.» 
µηχανήµατος. 

 
 Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε σχετική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και το αποτέλεσµα θα εγκριθεί από την οικεία 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του 
Π∆ 270/81 σε συνδ. µε τις διατάξεις των άρθρων 72, 225 και 238 του Ν. 
3852/10. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) η κα Π.Φίλου-Μαυράκη, 
καταθέτοντας αναλυτικό σηµείωµα µε τις θέσεις της, το οποίο έχει ως εξής :    
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Στη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής στις 18/6/2012 είχε έρθει το θέµα της έγκρισης 
της αριθ. 38/12 µελέτης και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού. Στην 
συνεδρίαση αυτή διαφώνησα για τους λόγους  που αναφέρονται στο πρακτικό και 
τελικά δεν ψήφισα το θέµα. Εν συνεχεία το θέµα επανήλθε «ως ορθή επανάληψη» µε 
διορθωµένους τους όρους διακήρυξης. Κατά τη Συνεδρίαση αυτή ήµουν απούσα. 
Σήµερα λοιπόν έχω να πω συµπληρωµατικά τα εξής :  
 
1. Ότι το προϋπολογισθέν ποσόν των 233.700,00 € µαζί µε τον ΦΠΑ έχει 

υπολογισθεί ενδεικτικά και κατ΄εκτίµησιν του συντάξαντος τη µελέτη 
υπαλλήλου, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 της διακήρυξης, χωρίς να 
αιτιολογείται το κόστος αυτό. 

2. Το µηχάνηµα υπάρχει στο ∆ήµο από το έτος 2010, όπως έχω πληροφορηθεί. 
Υπάρχει λοιπόν σχετικός φάκελος µε παραστατικό παράδοσης και παραλαβής του 
µηχανήµατος από τον ιδιοκτήτη του προς το ∆ήµο και από ποιόν; Με ποια 
αιτιολογία ήρθε στο ∆ήµο; Σαν δωρεά;  

3. Υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της προηγούµενης ∆ιοίκησης ότι 
είναι αναγκαίο για το ∆ήµο; Γιατί από το έτος 2010 δεν έχει προχωρήσει η 
µίσθωση ή η αγορά του και έρχεται µετά από 3 χρόνια για να το µισθώσει; 

4. Το ποσόν των 233.700,00 €, ως γνωστόν, θα επιβαρύνει τον ΚΑ: 20.6234.001 
του προϋπολογισµού, δηλ. των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 
φωτισµού. Πως είναι δυνατόν λοιπόν να επιβαρυνθούν οι δηµότες µας και µε το 
ποσόν αυτό, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι έχει υπερβολικά υψηλό κόστος το 
µηχάνηµα; 

5. Το µηχάνηµα αυτό χρησιµοποιείται από το έτος 2010 και ποιος το χειρίζεται; 
 
Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήµατα και επιπρόσθετα δεν ήµουν ∆ηµ. Σύµβουλος στη 
Ν.Φιλ/φεια για να έχω πλήρη γνώση του θέµατος, για το λόγο αυτό δεν θα ψηφίσω 
το θέµα. Παρακαλώ οι αντιρρήσεις µου να περιληφθούν στην απόφαση, όπως τις 
διατύπωσα, και για το λόγο αυτό σας καταθέτω το σχετικό σηµείωµα. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  101/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
             Συνηµµένο : Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & ∆ηµ. Αστυνοµίας 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
6. Νοµική Υπηρεσία 
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