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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικού  συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
“ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισµού 
30.000 € µε Φ.Π.Α., και κήρυξη προσωρινού αναδόχου  της ανωτέρω 
προµήθειας». 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
6.9.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
20952/1-9-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 17/2017) 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 :  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- 

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 194/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 21383/7-9-2017 

∆/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 6.9.2017 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 17/2017 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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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                                    Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Καλαµπόκης  Ιωάννης                                        Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Παπανικολάου  Νικόλαος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Παπακώστας  Βασίλειος                                      Αγαγιώτου  Βασιλική                                               

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Σιώρης  Νικόλαος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος           ∆ούλος  Ορέστης  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  
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Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

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 : 

 

• Οι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Γ.Καλύβης, Θ.Μανωλεδάκης και η κα ∆.Ε.Γκούµα προσήλθαν 

στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου 

θέµατος Ε.Η.∆. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία  επί του 3ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε σε 

αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος 

της Η.∆.. 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε από αυτήν µετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

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

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 14ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ.Γεωργαµλής απουσίαζε δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 3ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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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.∆.  

 

3ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 19607/3-8-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση του  υπ΄αριθµ. 19426/2017  Πρακτικού  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  που 

διεξήχθη µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για 

την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισµού 

30.000 € µε Φ.Π.Α. και την κήρυξη της εταιρείας ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ως προσωρινού αναδόχου  της ανωτέρω προµήθειας. 

 

   

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι: 

 

Με την αρ. 107/2017 Απόφαση, η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην Έγκριση 

Τεχνικών Προδιαγραφών και την  κατάρτιση των όρων διενέργειας συνοπτικού 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την προµήθεια < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2017 Α.Μ.61/2017  >. Με την αρ. 96/2017 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (ΠΑΥ 191/17) και 

η διάθεση σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017, όπου 

ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (µε Φ.Π.Α.) και αναλύεται στον κάτωθι κωδικό 

και ποσό: Κ.Α. 02.30.7135.022, µε περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α.Μ.61/2017, ποσού 30.000,00€. 

Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 11613/2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου η 

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑM 17PROC006189851  16-5-2017), CPV: 

34928400-2   και µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 11621/2017(Α∆ΑM 17PROC006190104 16-
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5-2017), Περίληψη ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης  

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισµού 30.000 € µε Φ.Π.Α.  

όπως αναφέρεται στη µελέτη της  ∆/νσης Τ.Υ. , σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412 ΦΕΚ 

147/Α΄/8-8-2016 . Η περίληψη δηµοσιεύτηκε εκτός από το ΚΗΜ∆ΗΣ, στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου και στην εφηµερίδα «Χτύπος». Κατόπιν  ορίσθηκε η 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 29/5/2017 (ώρα 10.30),  ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισµού η οποία συγκροτείται µε Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

Ο  διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος διότι δεν έλαβε µέρος καµία  εταιρεία, 

σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 12752/2017 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού, το οποίο επικυρώθηκε µε την υπ΄αριθµ. 139/17 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄αριθµ. 126/17 Απόφασή του 

ενέκρινε την  προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση (άρθ. 32 του Ν. 4412/16)για την συγκεκριµένη προµήθεια. Την 20/6/17 

(αρ. πρ. 15071) εκδόθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  µε ηµεροµηνία 

κατάθεσης προσφορών την 30/6/17. 

Οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά είναι οι εξής: 

 

Α/Α 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθµ. πρωτ. 

φακέλου 

προσφοράς 

 

 

1 

ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Α.Φ.Μ.: 082638133,  

∆.Ο.Υ.: Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50, Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑ 

ΤΗΛ. 2102754745, ΦΑΞ: 2102754383 

E-MAIL: kouk-xar@hotmail.com 

 

 

16051/29-06-2017 

 

 

 

2 

ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  

Α.Φ.Μ.: 095010899,  

∆.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 9, ΑΧΑΡΝΑΙ 

ΤΗΛ.: 21026702, 2102580590 

 

 

 

16106/30-06-2017 

 

3 

“EVENTEAM” – MΑΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Α.Φ.Μ.: 998353416,  

∆.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 20, ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

Τ.Κ.:16672 

ΤΗΛ.: 2102588950, 6972004826 

Ε-ΜΑΙL: hello@onaqua.eu 

 

16145/30-06-2017 
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Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι µόνο η 

εταιρεία ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ πληρούσε όλα όσα 

αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, καθώς οι άλλες δύο εταιρείες στερούνταν της εγγύηση 

συµµετοχής ποσού 483,87 €, η οποία οριζόταν ως υποχρεωτική από το άρθρο 13, 

παρ. 2 της διακήρυξης και ήταν επί ποινή αποκλεισµού. Συνεπώς οι προσφορές 

κρίθηκαν «απαράδεκτες» και δεν θα ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισµού.  

   Η εταιρεία η οποία πληρούσε το σύνολο των οριζοµένων, τόσο της µελέτης 

όσο και της διακήρυξης του διαγωνισµού, κατά των έλεγχο των δικαιολογητικών, 

ήταν η εταιρεία ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ .  

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 16342/3-7-

2017) Πρακτικό , σύµφωνα µε το οποίο έγινε δεκτή η εταιρεία ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ 

ΟΕ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ. Προς τούτο εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 168/2017 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Στη συνέχεια συνεδρίασε  η αρµόδια επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης 

προκειµένου να ανοίξει την τεχνική και οικονοµική προσφορά της εν λόγω εταιρείας. 

Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπίστωσε ότι η εταιρεία 

«ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» πληροί όλα όσα 

αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Τέλος,  η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. Η 

Επιτροπή κατά τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς, διαπίστωσε ότι η παραπάνω 

εταιρεία κατέθεσε οικονοµική προσφορά εντός του προϋπολογισθέντος ορίου, όπως 

φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 Προσφορά της  

εταιρείας  

Προϋπολογισµός της 

µελέτης 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Ποσότητα 

(τµχ) 

Τιµή 

µονάδος 

 

∆απάνη 

Τιµή 

µονάδος 

 

∆απάνη 

Προµήθεια 

µεταλλικών 

εµποδίων, ύψος 

65cm 

 

462 

 

43,00 € 

 

19.866,00 

€ 

 

45,00 € 

 

20.790,00 € 

Προµήθεια 

µεταλλικών 
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µπαρών για 

πρόσβαση AµεΑ 

34 85,00 € 2.890,00 € 100,00 € 3.400,00 € 

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  22.756,00 

€ 

 24.190,00 € 

Στρογγυλοποίηση  ----  18,35 € 

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  22.756,00 

€ 

 24.208,35 € 

Φ.Π.Α. 24%  5.461,44 €  5.810,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

  

28.217,44 

€ 

  

30.000,00 € 

 

  

Κατόπιν αυτών, παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 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)…» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ.11613/2017 διακήρυξης 

3) τα υπ΄αριθµ. 19426/2017 Πρακτικό  αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισµού 

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

να αποφασίσει : 

την έγκριση του υπ’ αριθ. 19426/2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και την 

ανάδειξη της εταιρείας ««ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού η οποία προσέφερε το ποσό 

των 22.756,00 €(ΦΠΑ 24% 5.461,44 €), σύνολο: 28.217,44€. 

 
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. 
 

• Ο Αντιδήµαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου ζήτησε να 
προστεθεί στην απόφαση του ∆.Σ. η εξής επισήµανση: 
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«Καταδικάζω ως ψευδές και ανυπόστατο, το άθλιο άρθρο που δηµοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα "η Αλήθεια" σχετικά µε το υπό συζήτηση θέµα και καλώ τον 
συντάκτη του να προσφύγει στη δικαιοσύνη µε στοιχεία που να αποδεικνύουν 
τους ισχυρισµούς του, διαφορετικά αποτελεί έναν κοινό συκοφάντη που 
στόχο έχει να πλήξει τη δηµοκρατία και τη λειτουργία των θεσµών της στην 
πόλη µας». 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται  
και µε την επισήµανση εκ µέρους του Αντ/χου Οικ. Υπηρεσιών σε ψηφοφορία 
ενώπιον του Σώµατος.   
 

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ι.Τοµπούλογλου, Χ.Κοπελούσος, Α.Κόντος, Κ.Ντάτσης 
και Α.Αναγνώστου-Καρκάνη (σύνολο 5) απείχαν από την διεξαχθείσα 
ψηφοφορία, ενώ η ∆ηµ. Σύµβουλος κα ∆.Ε.Γκούµα δήλωσε «παρών» 
κατ΄αυτήν. 
 

• Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ.Μ.Κουτσάκης υπερψήφισε την εισήγηση του θέµατος 
χωρίς την επισήµανση του Αντ/χου Οικ. Υπηρεσιών. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
προστεθείσα επισήµανση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

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

• Τους όρους της υπ΄αριθ.11613/2017 διακήρυξης 

• Το υπ΄αριθµ. 19426/2-8-2017 Πρακτικό  αξιολόγησης προσφοράς-

κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισµού 

• Την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
• Τις αρ. 145/17 και 168/2017 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[17 ΥΠΕΡ (το 1 µε την ανωτέρω διαφοροποίηση)-5 ΑΠΟΧΕΣ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
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Την έγκριση του  υπ΄αριθµ. πρωτ. 19426/2-8-2017 Πρακτικού  του συνοπτικού 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  που διεξήχθη µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ 

ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017» (Α.Μ. 61/2017), προϋπολογισµού 30.000 € µε 

Φ.Π.Α. και την ανάδειξη της εταιρείας ««ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού, η οποία 

προσέφερε το ποσό των 22.756,00 €(ΦΠΑ 24% 5.461,44 €), ήτοι σύνολο: 

28.217,44 € και της αναφερόµενης στο σκεπτικό της παρούσας επισήµανσης του 

Αντ/χου Οικ. Υπηρεσιών. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   194/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

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

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 
Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
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. 19426/2-8-2017 Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς-
κατακύρωσης του διαγωνισµού της προµήθειας 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινοχρήστων χώρων»  

(Α.Μ. 61/2017) 
 

    Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα, 01.08.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στον 

2ο όροφο του Δημαρχείου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας επί της Λ. Δεκελείας 

97, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών του άρθρου 221,  

παρ. 4, του Ν. 4412/2016, που συστήθηκε με την αριθμό 260/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (Α.Π. 

25490/21.12.2016), προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά για την ανάθεση 

που αφορά την προμήθεια «Προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινοχρήστων 

χώρων» με (Α.Μ. 61/2017). Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: α) την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 11621/16-05-2017 Περίληψη Διακήρυξης, β) την υπ. αριθμ. πρωτ. 11613/16-

05-2017 Διακήρυξη Διαγωνισμού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και 

γ) την υπ’ αριθμ. 19068/27-07-2017 (168/2017 Αρ. Απ. Δ.Σ.), για τον Συνοπτικό 

Διαγωνισμό της προμήθειας «Προστατευτικών μπαρών για εισόδους 

κοινοχρήστων χώρων» και τις διατάξεις που διέπουν την διαδικασία αυτή ως εξής : 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) « Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/05.08.2016) « Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες » και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους, 

ξεκίνησε την συνεδρίαση της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. 

         Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1. Πούλιος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Λεβαντή Εμμανολία (Γραμματέας) 

3. Γραικούση Όλγα (Μέλος) 
 

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι δύο (2) φάκελοι της εταιρείας «ΠΑΝ. 

ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ», που αφορούν την Τεχνική 

Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά ήταν καλά σφραγισμένοι και ανέγραφαν 

τα όσα ορίζονταν από τη Διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

       Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 02.08.2017 

        ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19426 
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Πρωτίστως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της εταιρείας με την 

Τεχνική Προσφορά και εξέτασε τα οριζόμενα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11613/16-

05-2017 Διακήρυξη Διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπίστωσε ότι η 

εταιρεία «ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» πληροί όλα όσα 

αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Τέλος, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Η 

Επιτροπή κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς, διαπίστωσε ότι η παραπάνω 

εταιρεία κατέθεσε οικονομική προσφορά εντός του προϋπολογισθέντος ορίου, 

όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Προσφορά της  

εταιρείας  

Προϋπολογισμός της 

μελέτης 

 

ΕΙΔΟΣ 

Ποσότητα 

(τμχ) 

Τιμή 

μονάδος 

 

Δαπάνη 

Τιμή 

μονάδος 

 

Δαπάνη 

Προμήθεια 

μεταλλικών 

εμποδίων, ύψος 

65cm 

 

462 

 

43,00 € 

 

19.866,00 € 

 

45,00 € 

 

20.790,00 € 

Προμήθεια 

μεταλλικών 

μπαρών για 

πρόσβαση AμεΑ 

 

 

34 

 

 

85,00 € 

 

 

2.890,00 € 

 

 

100,00 € 

 

 

3.400,00 € 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  22.756,00 €  24.190,00 € 

Στρογγυλοποίηση  ----  18,35 € 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  22.756,00 €  24.208,35 € 

Φ.Π.Α. 24%  5.461,44 €  5.810,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

  

28.217,44 € 

  

30.000,00 € 

 Η Επιτροπή μονόγραψε όλους τους φακέλους που αποσφραγίστηκαν, 

καθώς και τις σελίδες στο εσωτερικό αυτών.  
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 
 

          Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει στην 

Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη για την 

προμήθεια «Προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινοχρήστων χώρων» με 

(Α.Μ. 61/2017), την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝ. ΚΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ», καθώς η προσφορά της πληροί όλα όσα ορίζονται από 

την Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 

Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε τέσσερα (4) 

αντίγραφα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

ΛΕΒΑΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΛΙΑ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΟΛΓΑ  

 

 

ΑΔΑ: ΩΠΖΖΩΗΓ-ΗΛΩ


		2017-09-08T13:47:24+0300
	Athens




