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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 145/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
«''ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017» (Α.Μ. 62/2017) και 
κήρυξη προσωρινού µειοδότη» . 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο ∆ηµάρχου) 
σήµερα στις 21 του µήνα Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.µ. συνήλθε 
σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 14809/23/16-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. 
Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη  6) Ανανιάδης Νικόλαος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 

• Ο κ. Ν.Ανανιάδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
Η.∆.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 1ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο κατά πλειοψηφία η Ο.Ε., 
µειοψηφούντος του κ. Ελ.Πλάτανου, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 
του Ν. 3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15085/20-6-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών 
του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση του  υπ΄αριθµ. 14283/12-6-2017  Πρακτικού  διενέργειας & αξιολόγησης του 
συνοπτικού ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την  υπηρεσία ''ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017”,Α.Μ. 62/17 και  την κήρυξη 
προσωρινού αναδόχου  της ανωτέρω Υπηρεσίας. 
 
 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι: 

                                                                                         

   Με την αρ. 116/2017 Απόφαση, η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην Έγκριση 

Τεχνικών Προδιαγραφών και την  κατάρτιση των όρων διενέργειας συνοπτικού 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την υπηρεσία ''ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017 (Α.Μ. 62/2017), CPV: 552430000-5. Με την αρ. 86/17 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος προχώρησε στη λήψη απόφασης σχετικά µε 

την συγκρότηση και τον ορισµό µελών Επιτροπής για φιλοξενία παιδιών του ∆ήµου µας σε 

παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2017. Με την αρ. 110/2017 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (ΠΑΥ 233/17) του 
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προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπου ανέρχεται στο ποσό των 29.697,83€ 

((συµπερ. Φ.Π.Α. 13% & 24%) και αναλύεται στον κάτωθι κωδικό και ποσό: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
Φ.Π.Α. 
13,24% 

1 15.6482.001 Σύµβαση παιδικών κατασκηνώσεων 
∆ήµου 

29.697,83 

 

Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 12939/2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑM 17PROC006261443 31-5-2017),  και µε την υπ' αριθµ. 

πρωτ. 12940/2017(Α∆ΑM 17PROC006262595 31-5-2017), Περίληψη ∆ιακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισµού µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για την  υπηρεσία ''ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017”, για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, προϋπολογισµού 29.697,83 ευρώ 

(συµπερ. Φ.Π.Α. 13% & 24%), (Α.Μ. 62/2017), όπως αναφέρεται  στη µελέτη της  ∆/νσης 

Κοινωνικής πολιτικής ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412 ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016 

προϋπολογισµού  29.697,83€ . Κατόπιν ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού την 12/6/2017, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε 

µε την αρ. 260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Στο διαγωνισµό έλαβε µέρος µια (1) εταιρεία : 

Α/
Α 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡ. 
ΠΡΩΤ/ΛΟ
Υ 
ΠΡΟΣΦΟ
ΡΑΣ 

1 Κ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
Ε.Π.Ε.  
«ΣΑΜΕΡΦΑΝ» 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47-
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΗΛ. 210 5560222 
FAX 2105560792 

14140/09-
06-2017 

 

 

Η επιτροπή αφού έλεγξε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την 

ανωτέρω εταιρεία  κατέληξε στο υπ΄αριθµ. πρωτ. 14283/12-6-17 Πρακτικό διενέργειας & 

αξιολόγησης, σύµφωνα µε το οποίο έλεγξε τα δικαιολογητικά του συµµετέχοντα, Κ. 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΕ.Π.Ε. «ΣΑΜΕΡΦΑΝ» και τη τεχνική προσφορά του ανωτέρω 

διαγωνιζόµενου και µονογράφησαν αυτά από τα µέλη της επιτροπής. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς 

διαπιστώθηκε ότι, ο διαγωνιζόµενος προσκόµισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της 

διακήρυξης, εκτός των βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει παρόµοιες 

ποιοτικές και ποσοτικές υπηρεσίες που να πραγµατοποιήθηκαν κατ’ ελάχιστον την 

τελευταία τριετία (άρθρο 9 της διακήρυξης) . Αντ’ αυτών προσκόµισε τιµολόγια και 
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συµβάσεις µε φορείς κατά την τελευταία τριετία, τα οποία γίνονται αποδεκτά, διότι δεν 

απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού. Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

αποφάσισε ότι γίνεται δεκτός ο αναφερόµενος διαγωνιζόµενος και προχώρησε στο 

επόµενο στάδιο ανοίγµατος οικονοµικών προσφορών. Η οικονοµική προσφορά έχει ως 

εξής: 29.697,83 € (µε ΦΠΑ) για προσφερόµενες θέσεις ανά περίοδο: 

 

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

15 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου 
 

20 παιδιά 
 

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

29 Ιουλίου έως 12 
Αυγούστου 
 

46 παιδιά 
 

 

 Αναλυτικά:  

Α) ποσό 18.394,20€(ΦΠΑ 13% 2.391,22€), σύνολο: 20.785,45€ για την φιλοξενία 66 

παιδιών και 

Β) ποσό 7.187,40€(ΦΠΑ 24% 1.724,98€), σύνολο: 8.912,38€ για την ψυχαγωγία-σίτιση 66 

παιδιών. 

  

Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσµατα 

των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή 

στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 

127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  την 

παρ. 1 του άρθρου 360,εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016 (Α/147/88-

2016)F» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ.12939/2017 διακήρυξης 

3) το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14283/12-6-17 Πρακτικό διενέργειας & αξιολόγησης, της επιτροπής 

διαγωνισµού 

4) την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,  

να αποφασίσει  για την έγκριση του  υπ΄αριθµ. 14283/12-6-17 Πρακτικού διενέργειας & 

αξιολόγησης,  του συνοπτικού ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την  υπηρεσία «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017»  και την ανάδειξη της 

εταιρείας Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε. «ΣΑΜΕΡΦΑΝ» ,ως προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισµού. 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 
23/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να 
αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 62/2017 σχετική 
µελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και: 
 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσµατα 

των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή 

στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 

127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  την 

παρ. 1 του άρθρου 360,εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016 (Α/147/88-

2016)F» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ.12939/2017 διακήρυξης 

3) το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14283/12-6-17 Πρακτικό διενέργειας & αξιολόγησης, της επιτροπής 

διαγωνισµού 

4) την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,  

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

(5 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) 
 

Την έγκριση του  υπ΄αριθµ. 14283/12-6-2017 Πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης,  του 

συνοπτικού ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την  υπηρεσία «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017»  και την ανάδειξη της 

εταιρείας Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε. «ΣΑΜΕΡΦΑΝ» ,ως προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισµού. 

 
 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Ελ.Πλάτανος, λόγω της εισαγωγής του 

θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης στη Συνεδρίαση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  145/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

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

             Λεβαντή Εµµανολία 
 

 
            Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 

4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

5. ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας 

6. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

7. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

8. Τµήµα Λογιστηρίου 

9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  

 
 
 
Συνηµµένα: Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14283/12-6-2017 πρακτικό διενέργειας-αξιολόγησης του 

διαγωνισµού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, 12-06-2017 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14283 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (6-14 ΕΤΩΝ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017», Α.Μ.62/2017 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο 3Ο όροφο επί της οδού ∆εκελείας 97 δηµοτικού καταστήµατος, 

σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 12/06/2017 και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµών υπηρεσιών, που όρισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 260/2016 απόφασή 

της, προκειµένου να διενεργήσει τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (6-14 ΕΤΩΝ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017», Α.Μ.62/2017, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 12939/30-05-

2017 (Α.∆.Α.Μ 17PROC006263158 2017-05-31), διακήρυξη διαγωνισµού και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: 

 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ορίζουν τα άρθρα 

158 και 209. 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,όπως ορίζουν τα άρθρα 58 και 72.  

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και 

τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

• Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) «∆ικαστική προστασία κατά ση σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335). 

• Το Ν. 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», άρθρο 11 & 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

• Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο 20, του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

• Την Υ.Α. Π.Ι /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δηµόσιο λογιστικό & άλλες δ/ξεις πλην των 

άρθρων 132-133-134 µε την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 
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• Την Α.Μ. 62/2017 µελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆/νση Κοινωνικής 

Πολιτικής του ∆.Φ.Χ και αφορά την υπηρεσία ««ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (6-14 ΕΤΩΝ) ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017», Α.Μ.62/2017 

• Την υπ' αρίθµ. 260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισµού- αξιολόγησης και γνωµοδότησης των 

ενστάσεων. 

• Την υπ’ αριθµ. 116/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία. 

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:  

1. Καλογιάννη Βασιλική, Πρόεδρος 

2. Αϊδίνης Κων/νος, µέλος 

3. Επταηµέρου Μαρίνα, Γραµµατέας 

 

Κατά την προγραµµατισµένη ώρα (10.30 π.µ.) και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε 

ενδιαφερόµενος για να υποβάλλει προσφορά, η Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν µπορεί να γίνει 

δεκτός άλλος διαγωνιζόµενος και παρελήφθη από το Τµήµα Πρωτοκόλλου η παρακάτω προσφορά: 

 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.  
«ΣΑΜΕΡΦΑΝ» 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΗΛ. 210 5560222 
FAX 2105560792 

14140/09-06-
2017 

 

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, προέβη στην αποσφράγισή του. 

Μέσα στους κυρίως φάκελους υπήρχαν ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η 

τεχνική προσφορά και η οικονοµική προσφορά,όπως αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12939/30-05-

2017 (Α.∆.Α.Μ. 17PROC006263158 2017-05-31) διακήρυξη διαγωνισµού. 

Στην συνέχεια ανοίχτηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και η τεχνική 

προσφορά του ανωτέρω διαγωνιζόµενου και µονογράφησαν αυτά από τα µέλη της επιτροπής. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς 

διαπιστώθηκε ότι, ο διαγωνιζόµενος προσκόµισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της διακήρυξης, 

εκτός των βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει παρόµοιες ποιοτικές και ποσοτικές 

υπηρεσίες που να πραγµατοποιήθηκαν κατ’ ελάχιστον την τελευταία τριετία (άρθρο 9 της 

διακήρυξης) . Αντ’ αυτών προσκόµισε τιµολόγια και συµβάσεις µε φορείς κατά την τελευταία 

τριετία, τα οποία γίνονται αποδεκτά, διότι δεν απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού.  

 

 

 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζει ότι γίνεται δεκτός ο παρακάτω 

διαγωνιζόµενος και προχώρησε στο επόµενο στάδιο ανοίγµατος οικονοµικών προσφορών. 

 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.  
«ΣΑΜΕΡΦΑΝ» 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΗΛ. 210 5560222 
FAX 2105560792 

14140/09-06-
2017 
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Η οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 29.697,83 € (µε ΦΠΑ) για προσφερόµενες θέσεις 

ανά περίοδο: 

 

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

15 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου 
 

20 παιδιά 
 

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 
 

46 παιδιά 
 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

 

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί : 

 

Υπέρ της ανάθεσης της υπηρεσίας «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (6-14 ΕΤΩΝ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2017» στην εταιρεία «Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ. 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.» «ΣΑΜΕΡΦΑΝ». 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε πέντε (5) αντίγραφα. 

 

 

Η επιτροπή 

 
 

1. Καλογιάννη Βασιλική, Πρόεδρος 

 

 

 

2. Αϊδίνης Κων/νος, µέλος 

 
 
 

3. Επταηµέρου Μαρίνα, Γραµµατέας 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΖΟΒΩΗΓ-758


		2017-06-23T08:54:47+0300
	Athens




