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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισµού  για 
την οµάδα ∆΄ < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ > του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια οικοδοµικών  και λοιπόν υλικών για το 
έτος 2017» και  ανακήρυξη οριστικού µειοδότη». 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
5.7.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
16140/30-6-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 14/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 154/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17159/10-7-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 5.7.2017 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 13/2017 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 

ΑΔΑ: 721ΞΩΗΓ-ΜΣ0



 2 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Καλαµπόκης  Ιωάννης                                         

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                          Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                           Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπακώστας  Βασίλειος                                    Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος            Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                               ∆ούλος  Ορέστης  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
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Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  
 
    
Σηµειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Αντωναρόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. και αποχώρησαν από 

αυτήν µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.Καλαµπόκης, Λ.Γεωργαµλής, Ι.Τοµπούλογλου, Γ.Αράπογλου 

και Μ.Κουτσάκης (σύνολο 5), απουσίαζαν δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά 

τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρόντος του κ.  ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 6ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

6ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 16089/30-6-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση του υπ΄ αριθµ.  15177/2017  Πρακτικού  κατακύρωσης του 

συνοπτικού ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την οµάδα ∆΄ < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΞΥΛΕΙΑΣ > του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια οικοδοµικών  και 

λοιπόν υλικών για το έτος 2017 και  την κατακύρωση της εταιρείας ««Παν. 

Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ»», ως οριστικού µειοδότη . 

 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι µε : 

•    Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο 

λογιστικό». 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 

όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε 

σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 
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• τα άρθρα 5, 105 & 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 

Α’), όπου αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95. 

• την  υπ. αρίθµ. 93/2017, απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη διενέργεια για 

την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ>, CPV: 03411000-4  µε τη διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,  µε σφραγισµένη 

προσφορά και µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί 

της τιµής των προσφερόµενων ειδών ή την χαµηλότερη συνολική τιµή για τα 

προς προµήθεια υλικά, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/16 , η οποία 

αποτελούσε την ∆΄ οµάδα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού «προµήθεια 

οικοδοµικών και λοιπών υλικών έτους 2017» και  η οποία είχε αποβεί άγονη. 

• Την εξασφαλισµένη πίστωση του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου στον ΚΑ: 

 02.306662.052 Προµήθεια ξύλων για πάγκους 15.000,00 

• Την υπ' αρ. 20/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (ΠΑΥ 100/17), µε την οποία διατέθηκε 

πίστωση 15.000,00 € σε βάρος των ΚΑ: 02.306662.052, του προϋπ/σµού  του ∆ήµου  

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2017,  για την προµήθεια µε τίτλο: 

«προµήθεια οικοδοµικών και λοιπών υλικών έτους 2017»  ως εξής: 

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

1 02.30.6662.001 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 90.000,00 

2 02.306662.052 Προµήθεια ξύλων για πάγκους 15.000,00 

3 02.30.6662.047 Προµήθεια υλικών σιδήρου  40.000,00 

4 02.30.6662.043 Προµήθεια ακρυλικών χρωµάτων 35.000,00 

5 02.30.6662.042 Προµήθεια υλικών διαγραµµίσεων οδών 10.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 190.000,00 

 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων (Α.Μ.15/2017) που συντάχθηκε  

από  τη   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆.Φ.Χ. , και αφορά την ανωτέρω  προµήθεια  

έτους 2017. 

• Την υπ΄αριθµ. 10960/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της υπ΄αριθµ. 

93/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Το  υπ΄αρίθµ.11832/2017  Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών  της επιτροπής αξιολόγησης 

που συγκροτήθηκε µε την υπ.΄αρίθµ. 260/2017 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής,  

ΑΔΑ: 721ΞΩΗΓ-ΜΣ0



 6 

σύµφωνα µε την οποία κατατέθηκε η υπ΄αρ. 11627/2017 προσφορά  από την εταιρεία  

Παν. Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ. και την αρ. 111/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

• Την αρ. 14129/2017 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών . 

• Ο φάκελος δικαιολογητικών  (υπ΄αριθ. Πρωτ. 14670/2017),  της εταιρείας Παν. Κουκάκη & 

ΣΙΑ ΟΕ. και το υπ΄αριθµ. 15177/2017 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισµών σύµφωνα µε το οποίο η οµάδα ∆΄ < ΕΙ∆ΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ > της προµήθειας 

οικοδοµικών  και λοιπόν υλικών για το έτος 2017 κατακυρώθηκε στην εταιρεία Παν. 

Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη:  

1) τους όρους της υπ΄αριθ.4629/2017 διακήρυξης 

2) το υπ.΄αρίθµ. 15177/2017 Πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισµού 

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

αποφασίσει για : 

 

Την έγκριση του  υπ.΄αρίθµ. 15177 / 2017  Πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης 

∆ιαγωνισµών και κατακύρωση της εταιρείας «Παν. Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ», µε  ΑΦΜ 

082638133 ∆ΟΥ Νέας Ιωνίας,  διεύθυνση: Πλαστήρα 50 Ν. Φιλ/φεια  τηλ: 210 2754745 

«, ως οριστικού µειοδότη, σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. πρ. 11627/2017  τεχνική και 

οικονοµική προσφορά , έναντι ποσού   11.612,64  €  Φ.Π.Α. 24% 2.787,03€, ήτοι 

συνολικού ποσού 14.399,67€.    

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

•    Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο 

λογιστικό». 

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209 του 
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Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• Τα άρθρα 5, 105 & 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’), όπου αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 

2286/95. 

• Την  υπ. αρίθµ. 93/2017, απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
• Την εξασφαλισµένη πίστωση του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου 
• Την υπ' αρ. 20/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων (Α.Μ.15/2017) που 

συντάχθηκε  από  τη   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆.Φ.Χ. , και αφορά την 

ανωτέρω  προµήθεια  έτους 2017. 

• Την υπ΄αριθµ. 10960/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της 

υπ΄αριθµ. 93/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Το  υπ΄αρίθµ.11832/2017  Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών  της επιτροπής 

αξιολόγησης που συγκροτήθηκε µε την υπ.΄αρίθµ. 260/2017 Απόφαση οικονοµικής 

επιτροπής,  σύµφωνα µε την οποία κατατέθηκε η υπ΄αρ. 11627/2017 προσφορά  

από την εταιρεία  Παν. Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ. και την αρ. 111/2017 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

• Την αρ. 14129/2017 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών . 

• Τον φάκελο δικαιολογητικών  (υπ΄αριθ. Πρωτ. 14670/2017),  της εταιρείας Παν. 

Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ. και το υπ΄αριθµ. 15177/2017 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισµών σύµφωνα µε το οποίο η οµάδα ∆΄ < ΕΙ∆ΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 

> της προµήθειας οικοδοµικών  και λοιπόν υλικών για το έτος 2017 

κατακυρώθηκε στην εταιρεία Παν. Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ. 

• Τους όρους της υπ΄αριθ.4629/2017 διακήρυξης 

• Το υπ.΄αρίθµ. 15177/2017 Πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής 

διαγωνισµού 

• Την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Την έγκριση του  υπ.΄αριθ. πρωτ. 15177 / 21-6-2017  Πρακτικού  της Επιτροπής 

Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών για την προµήθεια Ξυλείας (οµάδα ∆΄) στα πλαίσια του 

δηµόσιου  ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ> έτους 2017, την κατακύρωση της 

προµήθειας στην εταιρεία «Παν. Κουκάκη & ΣΙΑ ΟΕ», µε  ΑΦΜ 082638133 ∆ΟΥ Νέας 

Ιωνίας,  διεύθυνση: Πλαστήρα 50 Ν. Φιλ/φεια  τηλ: 210 2754745 «  και την κήρυξη 

αυτής ως οριστικού µειοδότη, σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. πρ. 11627/2017  τεχνική 

και οικονοµική προσφορά της , έναντι ποσού   11.612,64  €  (πλέον Φ.Π.Α. 24% 

2.787,03 €), ήτοι συνολικού ποσού 14.399,67 €.    

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   154/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 
Ανεµογιάννης Γεώργιος 
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Κοπελούσος  Χρήστος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

 
- Τµήµα Προµηθειών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  

 
 
Συν.: - Το υπ.΄αρίθµ. πρωτ. 15177 / 21-6-2017  (8/2017)  Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών για την προµήθεια Ξυλείας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
 ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017                                                                          
                                                           Αρ. Πρωτοκόλλου :  15177/21-06-2017 

  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠ’ΑΡ.  8/2017 
 

Στην Nέα Φιλαδέλφεια, σήµερα 21-06-17, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 09:30 µ.µ., στον 

2ο όροφο του ∆ηµαρχείου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος επί της οδού ∆εκελείας 97, 

συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 260/2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , προκειµένου να 

προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών  πριν την υπογραφή της σύµβασης 

σύµφωνα µε την υπ΄αρ. 14129/09-06-17 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών , 

Τµήµα Προµηθειών για την ΟΜΑ∆Α ∆΄(ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ), του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού (39232 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.Η.∆.ΗΣ) , για την «Προµήθεια Οικοδοµικών 

και λοιπών υλικών για το έτος 2017»  

  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Ψαρρά Αικατερίνη 
 
 

2. Μέλος Ηλιόπουλος Ιωάννης 
 
 

3. Γραµµατέας Αναστασοπούλου Αντωνία  

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Την υπ’ αρ. 93/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΖΖ8ΩΗΓ-ΨΡΦ) 

περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16) για την οµάδα ∆’ (είδη ξυλείας) 

2. Την υπ’ αρ. 10960/09-05-17 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

3. Την υπ’ αρ. 11629/16-05-17 προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

4. Το υπ’ αρ. 11832/19-05-17 πρακτικό της επιτροπής 

 

προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η εταιρεία ΠΑΝ. 

ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσκόµισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 80 
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σύµφωνα µε την υπ. αριθ. πρωτ. 14129/09-06-17 πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ε ι σ η γ ε ί τ α ι  την κατακύρωση στην εταιρεία ΠΑΝ. 

ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. την προµήθεια για την ΟΜΑ∆Α ∆΄(ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ) 

 

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

µέλη και εν συνεχεία διαβιβάζεται στο Τµήµα Προµηθειών για τις δικές του ενέργειες.  

 
 
 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
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