
 
 

 
 

  
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

⎯⎯ 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     1/11/2012  
  
Αριθ. Πρωτ. : 13220 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                        ⎯⎯ 
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2012 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 108/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας 
επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου 
“Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας 
Χαλκηδόνας”». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 1 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 
2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 13143/20/31-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 



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

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

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης»), το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. 
Πλάτανος Ελευθέριος. 
 

• Ο κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος απεχώρησε από τη 
Συνεδρίαση, μετά την ψηφοφορία επί του κατεπείγοντος ή μη των 
θεμάτων και δεν ήταν παρών κατά τη διαδικασία συζήτησης και κατά 
την ψηφοφορία επί των τεσσάρων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης 
και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13175/31-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος: 
 

       ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας». 
 

        ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.100/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
  

 
Κύριε Πρόεδρε,  
 

Στις 30/10/2012 βάσει της διακήρυξης του εν θέματι έργου είχε 
καθοριστεί η διενέργεια του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας». 

 
Ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της αποχής των μηχανικών από 
όλες τις επιτροπές του κλάδου που κήρυξε η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  
 



Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθ.18 άρθρο 
της διακήρυξης προτείνεται η ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού 
διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας 
Χαλκηδόνας» να είναι η 15η του μηνός Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη. 
Επίσης ορίζεται ως τελευταία μέρα χορήγησης τευχών σε νέους 
ενδιαφερόμενους Ε.Δ.Ε η  13/11/2012 ημέρα Τρίτη.  

Στους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει τεύχη θα γνωστοποιηθεί η 
ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού με “φάξ” ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την 09/11/2012 ημέρα Παρασκευή. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 100/2012 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
Το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να αποστείλει την σχετική 
απόφαση στα Γραφεία του ΠΕΔΜΕΔΕ, Ασκληπιού 23 Αθήνα Τ.Κ.10680,για 
ορισμό του εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.  
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 21/2012 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, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του υπ’αριθ. 18 άρθρου της 
σχετικής διακήρυξης,  του άρθρου 4 παρ. β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), καθώς και 
την υπ’ αριθμόν 2/2012 μελέτη του έργου, την αριθ. 159/12 απόφαση Δ.Σ., 
την υπ’αριθμ. 755/25-05-2012 Απόφαση Ένταξης, την υπ’αριθμ. 2430/ 05-07-
2012 Απόφαση Προέγκρισης Δημοπράτησης του έργου και μελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Καθορίζει ως ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού 

του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» την 15η 
Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη. Επίσης ορίζεται ως τελευταία μέρα 
χορήγησης τευχών σε νέους ενδιαφερόμενους Ε.Δ.Ε η  13η/11/2012, ημέρα 
Τρίτη.  

 
Στους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει τεύχη θα γνωστοποιηθεί η 

ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού με “φάξ” ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την 9η/11/2012, ημέρα Παρασκευή. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ.100/2012 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  108/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.-Πολεοδομίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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