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Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2015

Αριθ. Πρωτ. : 13851/2-7-2015
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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. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 141/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας άγονου
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που
αφορά στην «Προμήθεια ακρυλικών και
πλαστικών χρωμάτων» (Α.Μ. 80/2015) και
λήψη απόφασης για τη συνέχιση της σχετικής
διαδικασίας».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα την 1η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 13236/16/26-6-2015
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΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 3)
Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 5) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Αντωνόπουλος
Δημήτριος 3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Αράπογλου Γεώργιος, οι
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ
των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2
του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος.

 Απόντος του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής και μη
επιθυμούντος του Αντιπροέδρου αυτής να προεδρεύσει, προήδρευσε,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το εκλεγέν
με τις περισσότερες ψήφους μέλος της πλειοψηφίας Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος.

Ο Προεδρεύσας κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε. συμφώνησε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 3 του Ν. 3852/10 να συζητηθεί, ως κατεπείγον,  είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13504/29-6-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ.΄ αρίθμ.πρωτ.  13334/29-6-2015 πρακτικού
διενέργειας άγονου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  που αφορά στην
«Προμήθεια ακρυλικών & Πλαστικών χρωμάτων» (Α.Μ. 80/2015  25.000 € με
Φ.Π.Α. ). Λήψη απόφασης.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι :
Με την υπ αρίθμ. 109/2015 Απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η  διενέργεια του

μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ακρυλικών &
Πλαστικών χρωμάτων» (Α.Μ. 80/2015  25.000 € με Φ.Π.Α. ) και με  την υπ
αριθμ. 112/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής ψηφίστηκε η πίστωση
ποσού 25.000,00€ σε βάρος του ΚΑ : 02.30.6662.043.
Ακολούθησε η υπ΄αριθμ. 133/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκαν οι  τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω
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προμήθειας και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού.

Εν συνεχεία με την υπ.’αρίθμ. πρωτ. 12398/18-6-2015 Διακήρυξη
Δημάρχου , καθορίστηκε η καταληκτική μέρα και ώρα του διαγωνισμού στις
26-6-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Η υπ΄αριθμ. 12399/18-6-2015 Περίληψη δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες
«ΠΑΛΜΟΣ» & «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  με το  υπ.΄αρίθμ. πρωτ/λου
5529/23-3-2015  διαβιβαστικό – εντολή δημοσίευσης και αναρτήθηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Η αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 210/2014 & την
υπ΄αριθμ. 74/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  συνέταξε το υπ.΄
αρίθμ πρωτ. 13334/29-6-2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ακρυλικών & Πλαστικών
χρωμάτων» (Α.Μ. 80/2015  25.000 € με Φ.Π.Α. ), το οποίο και σας
διαβιβάζουμε , ο οποίος  κηρύσσεται άγονος διότι δεν πληρούνται άρθρα
της σχετικής διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της εν θέματι
προμήθειας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα άρθρα 21 & 23 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ,  το Ν. 4013/11 και το Ν. 4281/2014,   παρακαλούμε για την
λήψη απόφασης -έγκρισης του υπ΄αριθμ. πρωτ/λου  13334/29-6-2015
πρακτικού διενέργειας του άγονου διαγωνισμού «Προμήθεια ακρυλικών &
Πλαστικών χρωμάτων» (Α.Μ. 80/2015  25.000 € με Φ.Π.Α. ) και λήψη
απόφασης για επανάληψη ή μη του διαγωνισμού.

ΣΥΝ: Το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 13334/29-6-2015 πρακτικό διενέργειας του
διαγωνισμού «προμήθεια «Ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων  » .

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 16/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο
Προεδρεύσας κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του Προεδρεύσαντος, είδε το αριθ. πρωτ.
13334/29-6-2015 πρακτικό διενέργειας άγονου διαγωνισμού, την αριθ.
80/2015 σχετική μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10,
αυτές των άρθρων 21 & 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 4013/2011, του Ν.
4281/2014, και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη
της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 13334/29-6-2015 πρακτικό διενέργειας άγονου
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ακρυλικών & πλαστικών χρωμάτων» (Α.Μ. 80/2015, 25.000,00 € με
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10.
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2. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού της εν θέματι προμήθειας με
τους ίδιους όρους, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί με την αριθ. 133/2015
απόφαση Οικ. Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ
(ως εκλεγέν με τις περισσότερες ψήφους μέλος της πλειοψηφίας)

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας

ΣΥΝ: Το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 13334/29-6-2015 πρακτικό διενέργειας άγονου
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ακρυλικών και
πλαστικών χρωμάτων».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 13334/29-6-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 97
δημοτικού καταστήματος, σήμερα Παρασκευή την 26-06-2015 και ώρα 10.00΄
π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, που όρισε η
Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 210/2014 απόφασή της, προκειμένου να
διενεργήσει τον διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ», όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 12398/18-06-2015
Διακήρυξη του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Λάλου-Αναγνώστου και στην υπ’ αρ.
πρωτ. 12399/18-06-2015 περίληψη αυτών καθώς και σύμφωνα με τις δ/ξεις της
11389/93 περί «Ε.Κ. Π.Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ 185/ τ.Β/23-3-93), όπως ισχύουν σήμερα.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Πλέσσας Κω/νος, Πρόεδρος
2. Λίτσα Ελλη, Γραμματέας
3. Παλιούδη Ζωίτσα, Μέλος

Κατά την προγραμματισμένη ώρα (10.00΄ π.μ.) κηρύχθηκε η έναρξη
παραλαβής των προσφορών και προσήλθαν για την υποβολή των προσφορών
κατά σειρά :

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50

Νέα Φιλαδέλφεια
Τ.Κ. 14342

13242/26-06-2015

2. ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 20
Παλαιό Φάληρο
Τ.Κ. 17562

13245/26-06-2015

3. ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 35
Αχαρνές
Τ.Κ. 13674

13248/26-06-2015

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, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος
ενδιαφερόμενος. Στο σημείο αυτό η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση
ενημερώνοντας τους ως άνω ενδιαφερόμενους και συνέχισε τη συνεδρίασή της
στις 14.30 παρουσία των προσφερόντων.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές υποβλήθηκαν σε
φάκελο καλά σφραγισμένο, προέβη στην αποσφράγισή τους. Μέσα στον κυρίως
φάκελο υπήρχαν τα οριζόμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά,
τα οποία αποσφραγίστηκαν και μονογράφησαν. Τα δικαιολογητικά αυτά, αναλυτικά
κατά συμμετέχοντα, αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
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Η προσφορά του προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΝ ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δε
γίνεται αποδεκτή, καθώς δεν προσκόμισε κάποιο σχετικό έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει οφειλή προς τον Δήμο Δ.Φ.Χ., καθώς και το αρχικό
καταστατικό της Ο.Ε., όπως ορίζει επί ποινή αποκλεισμού το αρ. 4 της υπ. ‘αρ.
πρωτ. 12399/18-06-2015 Διακήρυξης του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Λάλου-
Αναγνώστου.

Η προσφορά του προμηθευτή με την επωνυμία «ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε..» δε γίνεται
αποδεκτή, καθώς δεν προσκόμισε κάποιο σχετικό έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει οφειλή προς τον Δήμο Δ.Φ.Χ., καθώς και πιστοποιητικά
αρμόδιας δικαστικής αρχής που να αποδεικνύει ότι δεν τελεί σε πτώχευση κ.λ.π.,
όπως ορίζει επί ποινή αποκλεισμού το αρ. 4 της υπ. ‘αρ. πρωτ. 12399/18-06-2015
Διακήρυξης του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Λάλου-Αναγνώστου.

Η προσφορά του προμηθευτή με την επωνυμία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ.» δε γίνεται αποδεκτή, καθώς δεν τεκμαίρεται σαφώς από την
τεχνική προσφορά του ότι το προσφερόμενο ακρυλικό χρώμα είναι οικολογικό μη
τοξικό, όπως ορίζει επί ποινή αποκλεισμού η συγγραφή υποχρεώσεων που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. ‘αρ. πρωτ. 12399/18-06-2015 Διακήρυξης
του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Λάλου-Αναγνώστου.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί να μη γίνει δεκτός κανένας εκ των
άνω προμηθευτών, καθόσον δεν πληρούνται άρθρα της σχετικής διακήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών της εν θέματι προμήθειας.

Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα κάτωθι μέλη:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΛΙΤΣΑ ΕΛΛΗ

2. ΠΑΛΙΟΥΔΗ ΖΩΪΤΣΑ
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