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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 104/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας, πρακτικού
αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση
αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκτέλεση
της υπηρεσίας “Διαχείριση υδάτινου όγκου
λίμνης Άλσους”»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 9757/10/15-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Γαβριηλίδης
Γαβριήλ 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8)  Αράπογλου Γεώργιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Δημήτριος ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 9665/13-5-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών των
επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης και κατακύρωση του
αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά
στην υπηρεσία «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης Άλσους» (Α.Μ.
2/2015) .

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι :

Με την υπ' αριθμ. 83/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. Α.Μ. 2/2015 < Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης
Άλσους >, συνολικού προϋπολογισμού €55.350,00 με Φ.Π.Α. Με την ίδια
απόφαση καταρτίστηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την
ανωτέρω προμήθεια. Με την υπ΄αριθμ. 25/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ψηφίστηκε βάσει των δ/ξεων του άρθ.58 παρ.2 του Ν.3852/2010,
η διάθεση-πίστωση ποσού €55.350,00 (συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%), και θα βαρύνει το έτος 2015 τον ΚΑ: 35.6117.004
με τίτλο «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης Άλσους».

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ



Κατόπιν , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7127/16-4-2015 Διακήρυξη
Δημάρχου και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7128/16-4-2015-2015 Περίληψη
Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές, ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την
28/4/2015  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών- Αξιολόγησης
προσφορών  και δημοσιεύτηκε στις Εφημερίδες (Χτύπος & Γενική
δημοπρασιών ), με το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 7130/16-4-2015 διαβιβαστικό.

Μετά την αποσφράγιση του διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και
ώρα από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του άρθ. 46 του
ΕΚΠΟΤΑ, υπεβλήθησαν δύο (2) προσφορές από τις εταιρείες:

1) ENVIDROS ENVIRONMENTAL SERVICES ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υπ. Εξυγίανσης- Συντήρηση εγκαταστάσεων λυμάτων και νερού

Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 28/4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.8542/28-4-15)
2) ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 28/4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.8543/28-4-15)

Εν συνεχεία η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας  η οποία ορίσθηκε με τις
υπ' αριθμ. 210/2014 & 74/2015 Αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής, προέβη
στη διενέργεια αποσφράγισης διαγωνισμού και συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ.
8717/29-4-2015 πρακτικό αποσφράγισης όπου έκανε δεκτή για την επόμενη
φάση του διαγωνισμού την ακόλουθη εταιρεία:
ENVIDROS ENVIRONMENTAL SERVICES ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπ. Εξυγίανσης- Συντήρηση εγκαταστάσεων λυμάτων και
νερού,  Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 28/4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.8542/28-4-
15).
Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με ημερ/νία
υποβολής προσφοράς 28/4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.8543/28-4-15), δεν έγινε
αποδεκτή διότι δεν προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής  όπως ορίζει η υπ΄ αριθμ. πρωτ/λου 7127/16-4-2015 διακήρυξη.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών για την παροχή υπηρεσίας, η οποία ορίσθηκε με τις υπ' αριθμ.
210/2014 & 74/2015 Αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στη
διενέργεια αποσφράγισης της μοναδικής οικονομικής προσφοράς και
συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9645/13-5-15 πρακτικό διενέργειας αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών, όπου κατέγραψε την προσφερόμενη τιμή  της
ακόλουθης εταιρείας:
ENVIDROS ENVIRONMENTAL SERVICES ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπ. Εξυγίανσης- Συντήρηση εγκαταστάσεων λυμάτων και νερού
( Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 28/4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.8542/28-4-15)) ,
προσφερόμενη τιμή: 55.350,00€, η οποία είναι σύμφωνη με το συνημμένο
πίνακα εργασιών τακτικής συντήρησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 να εγκρίνει τα πρακτικά :
Α) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών- Αξιολόγησης προσφορών
αποσφράγισης όπου έκανε δεκτή για την επόμενη φάση του διαγωνισμού την
ακόλουθη εταιρεία:
ENVIDROS ENVIRONMENTAL SERVICES ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπ. Εξυγίανσης- Συντήρηση εγκαταστάσεων λυμάτων και νερού
Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 28/4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.8542/28-4-15) και
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Β) της  Επιτροπή Διενέργειας αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, όπου
κατέγραψε την προσφερόμενη τιμή  της ακόλουθης εταιρείας:

ENVIDROS ENVIRONMENTAL SERVICES ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπ. Εξυγίανσης- Συντήρηση εγκαταστάσεων λυμάτων και νερού
με προσφερόμενη τιμή: 55.350,00€, συμπ. Φ.Π.Α 23%, η οποία είναι
σύμφωνη με το συνημμένο πίνακα εργασιών τακτικής συντήρησης του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης.

ΣΥΝ:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8717/29-4-2015 πρακτικό αποσφράγισης
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9645/13-5-15 πρακτικό διενέργειας αξιολόγησης

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 10/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την Α.Μ.
2/2015 σχετική μελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.
3852/10, αυτές του Π.Δ 28/80 & και του Ν.4281/14 και μελέτησε όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8717/29-4-2015 πρακτικό διενέργειας
(αποσφράγισης) καθώς και  το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9645/13-5-15 πρακτικό
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «Διαχείριση
υδάτινου όγκου λίμνης Άλσους» (Α.Μ. 2/2015) και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στην εταιρεία
ENVIDROS ENVIRONMENTAL SERVICES, ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Υπ. Εξυγίανσης- Συντήρηση εγκαταστάσεων λυμάτων και
νερού, ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ - Τ.Κ.20300 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ, σύμφωνα με την
αριθ. πρωτ. 8542/28-4-15 οικονομική προσφορά της (προσφερόμενη τιμή:
55.350,00€, η οποία είναι σύμφωνη με τον πίνακα εργασιών τακτικής
συντήρησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης).

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Α.Κόντος και
Γ.Αράπογλου, οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία και ο κ.
Λ.Γεωργαμλής, ο οποίος ψήφισε λευκό, εκφράζοντας τον
προβληματισμό τους για το μηδενικό ποσοστό έκπτωσης που
προσέφερε ο ανάδοχος της υπηρεσίας.

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου

5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους

6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

10.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας

Συνημμένα:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8717/29-4-2015 πρακτικό αποσφράγισης
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9645/13-5-15 πρακτικό διενέργειας αξιολόγησης

προσφορών

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 29/04/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8717
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» Α.Μ.2/2015

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 97
δημοτικού καταστήματος, σήμερα Τρίτη την 28-04-2015 και ώρα 10.00 π.μ.
συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή
με την υπ’ αριθμ. 210/2014 απόφασή της προκειμένου να διενεργήσει τον
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ», όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 7127/16-4-
2015 Διακήρυξη και στην υπ’ αρ. πρωτ. 7128/16-4-2015 Περίληψη της
Διακήρυξης και σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ. 28/80, των άρθρων 103 και 209
του Ν.3463/06, την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του
Ν.2362/1995, την υπ αριθμ.35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Ν.4281/2014 , όπως ισχύουν σήμερα.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :
1. Συμεωνίδου Γεωργία, Πρόεδρος
2. Παπαγεωργίου Δέσποινα, Γραμματέας
3. Χαραλαμποπούλου Ελένη, Μέλος

Στην συνέχεια, η Πρόεδρος, την προγραμματισμένη ώρα (10.00΄ π.μ.) κήρυξε
την έναρξη παραλαβής των προσφορών και προσήλθαν για την υποβολή των
προσφορών κατά σειρά :

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. ENVIDROS ENVIRONMENTAL

SERVICES
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠ.ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΡΟΥ

ΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ
Τ.Κ.20300
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

8542/28-4-2015

2. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 61
Τ.Κ. 152 35
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

8543/28-4-2015

Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
(10.30΄ π.μ.) και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να
υποβάλλει προσφορά, η Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει δεκτός
άλλος ενδιαφερόμενος .

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές υποβλήθηκαν σε
φάκελο καλά σφραγισμένο και προέβη στην αποσφράγισή τους. Μέσα στον κυρίως
φάκελο υπήρχαν τα δικαιολογητικά, τα οποία μονογράφησαν, και αναλυτικά κατά
συμμετέχοντα, αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ



Επίσης βρέθηκαν σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
κάθε συμμετέχοντα και αφού έλαβε υπόψη της το από 28/4/2015 έγγραφο του
Τμήματος Προμηθειών, αποφάσισε να κάνει δεκτό στο διαγωνισμό τον παρακάτω:

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. ENVIDROS ENVIRONMENTAL

SERVICES
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠ.ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΡΟΥ

ΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ
Τ.Κ.20300
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

8542/28-4-2015

Η εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δε γίνεται
αποδεκτή,
καθώς δεν προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει
η υπ. αρ. πρωτ. 7127/16-4-2015 Διακήρυξη.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε έξι αντίγραφα, το οποίο
υπογράφεται από τα κάτωθι μέλη και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών-εργασιών-υπηρεσιών-
μεταφορών κον Καραβίδα Σπυρίδωνα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9645/13-5-15
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Α.Μ.2/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.350,00(ΜΕ ΦΠΑ)

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα στο 1ο όροφο του επί της οδού Δεκελείας
97 δημοτικού καταστήματος, σήμερα Τετάρτη την 13-5-2015 και ώρα 10.00π.μ.
συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, όπως έχει ορισθεί με
την υπ’ αριθμ. 210/2014 απόφασή της Ο.Ε., προκειμένου να αξιολογήσει τις
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό
για την υπηρεσία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ», όπως
αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 7127/16-4-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου κ.
Αριστείδη Βασιλόπουλο και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
8717/29-4-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

4. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Πρόεδρος
5. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας
6. ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ως μέλος
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, του μοναδικού προμηθευτή που

έγινε δεκτός με το υπ’ αριθμ. 8717/29-4-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
εν λόγω διαγωνισμού και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/Α Ονοματεπώνυμο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προσφερόμενη Τιμή

1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <ENVIDROS>
ΑΦΜ:138274683 ΔΟΥ:ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ
Τ.Κ. 20300
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

55.350,00 ευρώ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τη χαμηλότερη τιμή προσέφερε ο υποψήφιος με την
επωνυμία «ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
<ENVIDROS>» που είναι και ο μοναδικός συμμετέχων σε αυτό το στάδιο του
διαγωνισμού και είναι ίση με το προϋπολογισθέν ποσό.

Η ανωτέρω προσφορά είναι σύμφωνη με τον συνημμένο πίνακα εργασιών
τακτικής συντήρησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Στο σημείο αυτό η επιτροπή
επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος προσέφερε τιμή ίση με το
προϋπολογισθέν ποσό  για όλες τις εργασίες.

Η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση, στον ως άνω υποψήφιο ο οποίος
προσφέρει τις εργασίες του στο προϋπολογισθέν ποσό έτσι ώστε να καλυφθεί η
επιτακτική ανάγκη τις συντήρησης καθαρισμού των υδάτων τις λίμνης του Άλσους.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με νεότερη απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του
Ν.3852/10 και του 21 παρ.1 του ΠΔ 28/80.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4)
αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

3. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΓΡΑΜΜ)

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
4. ΚΑΚΑΤΣΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΜΕΛΟΣ)

ΑΔΑ: 6ΒΟΚΩΗΓ-ΒΩΔ
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