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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 30/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 187/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση Πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης του 
συνοπτικού διαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων, ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων 
για συστήµατα θέρµανσης – κλιµατισµού» (Α.Μ. 66/2017) 
και κήρυξη προσωρινού αναδόχου  της ανωτέρω 
προµήθειας». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο ∆ηµάρχου) 
σήµερα στις 30 του µήνα Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. 
συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 20579/30/25-8-2017 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) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Γαλαζούλα Αλίκη  και 5) 
Παπακώστας Βασίλειος, αναπληρωµατικό µέλος πλειοψηφίας. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Καλαµπόκης Ιωάννης 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 3) Ανανιάδης Νικόλαος 
4) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 5) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, 
αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 19296/31-7-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών 
του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση Πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης του συνοπτικού 

διαγωνισµού  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 66/2017) και κήρυξη προσωρινού αναδόχου  της ανωτέρω 

προµήθειας. 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι: 

                                                                                         

   Με την αρ. 166/2017 Απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην Έγκριση 

Τεχνικών Προδιαγραφών  και  την  κατάρτιση των όρων διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισµού  για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –    ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 66/2017), ποσού 74.000,00€ (συµπ/νου ΦΠΑ). 

 

Με την  υπ΄αρ. 133/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η 

διάθεση σχετικών πιστώσεων Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  

εγκρίθηκε η δαπάνη (Π.Α.Υ. 284/2017) και η διάθεση σχετικής πίστωσης για την 

προµήθεια '' Κλιµατιστικών µηχανηµάτων, ανταλλακτικών-εξαρτηµάτων για συστήµατα 
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θέρµανσης-κλιµατισµού ''  ( Α.Μ. 66/2017), Κ.Α.Ε. 02.30.7135.036  µε περιγραφή : '' 

Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων για συστήµατα 

θέρµανσης – κλιµατισµού “, µε CPV : 39717200-3,  ποσού 74.000,00 €. 

 

Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 18017/2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑM 17PROC001710366 2017-7-17),  και µε την υπ' αριθµ. 

πρωτ. 18018/2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ διαγωνισµού µε σφραγισµένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412 ΦΕΚ 147/Α΄/8-

8-2016 για την  προµήθεια '' Κλιµατιστικών µηχανηµάτων, ανταλλακτικών-εξαρτηµάτων για 

συστήµατα θέρµανσης-κλιµατισµού ''  ( Α.Μ. 66/2017), ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού την 31/7/2017 (ώρα 10.30π.µ.),  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού η 

οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 200/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό MIA (1) συµµετέχουσα εταιρεία, η οποία έγινε  

δεκτή, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 19255/2017 πρακτικό της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού ως εξής: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθµ. πρωτ. 

φακέλου 

προσφοράς 

 

 

1 

«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ 

–ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. » 

A.Φ.Μ. 999276011, ∆.Ο.Υ. 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

Λ. ΙΩΝΙΑΣ 155 & Κ. ΛΑΧΑΝΑ 80, 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10445,  

ΤΗΛ.: 210 8314387, ΦΑΞ: 210 8314016               

 

 

19242/31-07-

2017 

 

Η επιτροπή αφού αποφάσισε ότι η παραπάνω εταιρεία γίνεται αποδεκτή,  

προχώρησε στο επόµενο στάδιο ανοίγµατος οικονοµικών προσφορών. Η οικονοµική 

προσφορά έχει ως εξής: 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΣΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ 

40.179,72 € 41.857,42 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ 

13.440,00 € 14.000,00 € 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ’ 

3.664,00 € 3.820,00 € 

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 57.283,72 € 59.677,42 € 

ΦΠΑ 24% 13.748,09 € 14.322,58 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 71.031,81 € 74.000,00 € 

 

    Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γνωµοδότησε µε το 

υπ΄αριθµ. 19255/2017 Πρακτικό ∆ιενέργειας – αξιολόγησης προσφορών, υπέρ της 

ανάθεσης στην  ανωτέρω εταιρεία καθώς αυτή ήταν και η µοναδική οικονοµική προσφορά. 

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) ή6» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ.18017/2017 διακήρυξης 

3) την υπ’ αριθ. 19255/2017  γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

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

να αποφασίσει  

την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 19255/2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και 

την ανάδειξη της εταιρείας «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. », A.Φ.Μ. 

999276011, ∆.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού η οποία 

προσέφερε το ποσό των 57.283.72 ( ΦΠΑ 24% 13.748,09 €), σύνολο: 71.031,81 €. 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 
30/2017 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 αριθ. 66/2017 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) ή6» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ.18017/2017 διακήρυξης 

3) την υπ’ αριθ. 19255/2017  γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

4) την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
(4 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 

 
Την έγκριση του  υπ΄αριθµ. πρωτ. 19255/31-7-2017 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού 

της προµήθειας «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –    

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και την κήρυξη της 

εταιρείας «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. », Λ. ΙΩΝΙΑΣ 155 & Κ. ΛΑΧΑΝΑ 

80, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10445, A.Φ.Μ. 999276011, ∆.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ως προσωρινού 

αναδόχου,  η οποία προσέφερε  το ποσό των 57.283.72 € ( πλέον ΦΠΑ 24% 13.748,09 

€), ήτοι σύνολο: 71.031,81 €, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 19242/31-7-2017 προσφορά 

της. 

 
 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την 

διεξαχθείσα ψηφοφορία, λόγω της συµµετοχής ενός µόνο ενδιαφεροµένου στον 

διαγωνισµό, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν αµφισβητεί τη διαφάνεια και τη 

νοµιµότητα της διεξαγωγής του. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  187/2017 
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 
 

 
 

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

             Παπαθανασίου Ζαφειρία 
 

 
            Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

5. Αντιδήµαρχο Προσχολικής Αγωγής 
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6. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

8. ∆/νση Προσχολικής Αγωγής 

9. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

10. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

11. Τµήµα Λογιστηρίου 

12. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

13. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  

 
 
 
Συνηµµένο: Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 19255/31-7-2017 πρακτικό διενέργειας-αξιολόγησης του 

διαγωνισµού 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 66/2017) 
 
    Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήµερα, 31.07.2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30π.µ., στον 2ο 

όροφο του ∆ηµαρχείου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας επί της οδού Λ. ∆εκελείας 97, συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προµηθειών του άρθρου 221,  παρ. 4, του Ν. 4412/2016, που 
συστήθηκε µε την αριθµό 260/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (Α.Π. 25490/21.12.2016), προκειµένου να αξιολογήσει τα 
δικαιολογητικά για την ανάθεση που αφορά την προµήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» µε 
Α.Μ. 66/2017.  

    Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθµ. πρωτ. 18018/17.07.2017 Περίληψη 
∆ιακήρυξης και την υπ. αριθµ. πρωτ. 18017/17.07.2017 ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ » και τις διατάξεις που διέπουν την διαδικασία αυτή ως εξής : 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », 

• του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), 

• 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, 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

• του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014) « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις », όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήµερα, 

• του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/05.08.2016) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » 
και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους, 

          κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού.  
 
         Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  

1. Πούλιος Κων/νος (Πρόεδρος) 
2. Λεβαντή Εµµανολία (Γραµµατέας) 
3. Γραικούση Όλγα (Μέλος) 
 
Για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό κατατέθηκε εµπρόθεσµα ένας (1) σφραγισµένος φάκελος 

προσφοράς.  
         Η εταιρεία που κατέθεσε προσφορά είναι η εξής: 
 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθµ. πρωτ. 
φακέλου 

προσφοράς 
 
 
1 

«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. » 

A.Φ.Μ. 999276011, ∆.Ο.Υ. 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 
Λ. ΙΩΝΙΑΣ 155 & Κ. ΛΑΧΑΝΑ 80, ΑΘΗΝΑ 

Τ.Κ. 10445,  
ΤΗΛ.: 210 8314387, ΦΑΞ: 210 8314016               

 
 

19242/31-07-
2017 

         

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                 ∆ΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   
                 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, 31.07.2017 
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 19255 

ΑΔΑ: 6ΑΞ4ΩΗΓ-Μ8Β



 Με την παρουσία του αντιπροσώπου της εταιρείας, ξεκίνησε η διαδικασία της  αξιολόγησης της 
προσφοράς.  
        Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος της εταιρείας ήταν καλά σφραγισµένος και 
ανέγραφε τα όσα ορίζονταν από τη ∆ιακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή του.  
         Εντός του φακέλου της εταιρείας, βρίσκονταν όπως ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη οι τρείς (3) 
φάκελοι µε: α) τα δικαιολογητικά, β) την τεχνική προσφορά, γ) την οικονοµική προσφορά για τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ Α΄, Β,΄ και Γ. 
         Πρωτίστως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της εταιρείας µε τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
της και εξέτασε τα οριζόµενα από την υπ. αριθµ. πρωτ. 18017/17.07.2017 ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού. 
Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι η παραπάνω εταιρεία πληρούσε 
όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα ∆ιακήρυξη. 
         Στην συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της εταιρείας µε την «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της και εξέτασε τα οριζόµενα από την ∆ιακήρυξη. Η Επιτροπή, κατά τον λεπτοµερή 
έλεγχο της τεχνικής προσφοράς, διαπίστωσε ότι η παραπάνω εταιρεία πληρούσε όλα όσα 
αναφέρονται στη παρούσα ∆ιακήρυξη. 
  Τέλος, η Επιτροπή αποσφράγισε το  φάκελο της εταιρείας µε την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των αντίστοιχων Οµάδων Α’, Β’ και Γ’. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο της συνολικής 
οικονοµικής προσφοράς διαπίστωσε ότι η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε οικονοµική προσφορά εντός 
των προϋπολογισθέντων ορίων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 

ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΣΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ 

40.179,72 € 41.857,42 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ 

13.440,00 € 14.000,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ’ 

3.664,00 € 3.820,00 € 

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 57.283,72 € 59.677,42 € 
ΦΠΑ 24% 13.748,09 € 14.322,58 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 71.031,81 € 74.000,00 € 
 

Η Επιτροπή µονόγραψε όλους τους φακέλους που αποσφραγίστηκαν, καθώς και τις σελίδες 
στο εσωτερικό αυτών. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

 
        Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή 
την κατακύρωση ως προσωρινού µειοδότη για την προµήθεια µε διακριτικό τίτλο 
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» µε Α.Μ. 66/2017, την εταιρεία «ICON GROUP 
ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», καθώς η προσφορά του πληρούσε όλα όσα ορίζονται από την 
∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
       Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

ΛΕΒΑΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΛΙΑ 
 

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΟΛΓΑ 
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