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Νέα Φιλαδέλφεια   28/11/2017    
   
Αριθ. Πρωτ. : 29282 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 44/2017 τακτικής  Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 274/2017      
                             
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Κατακύρωση (εκ νέου) σύµβασης συνοπτικού 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή αγωγών 
σύνδεσης διαφόρων ακινήτων»  (Α.Μ.: 
158/2016) στον επόµενο από οικονοµική 
άποψη προσφέροντα» 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
28354/44/17-11-2017 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΄. 
 

ΑΔΑ: 7ΑΘΥ46ΜΩ0Ι-7ΝΝ



 
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) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Οι κ.κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου και Ν.Ανανιάδης προσήλθαν στη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία 
επί του 2ου και του 8ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την υπ’αριθ. πρωτ. 28249/16-11-2017 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 

Θέµα : Λήψη απόφασης για κατακύρωση (εκ νέου) σύµβασης 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»  Α.Μ.: 158/2016 στον 
επόµενο από οικονοµική άποψη προσφέροντα. 

  
Σχετ. : 1. Το υπ’αριθµ.πρωτ.522/10-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης 

διαγωνισµού. 
2. Η υπ’αριθµ.25835/24-10-2017 επιστολή της εταιρείας ΑΦΟΙ 

∆ΙΓΩΝΗ Ο.Ε. 
3. Το υπ’αριθµ.πρωτ.26683/01-11-2017, έγγραφο µας προς τους 

συµµετέχοντες στην δηµοπρασία. 
4. Η υπ’αριθµ.πρωτ.27261/07-11-2017 αίτηση παράταση ισχύος 

της προσφοράς του ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΣΤΕΦ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
5. Η υπ’αριθµ.πρωτ.27729/10-11-2017 αίτηση παράταση ισχύος 

της προσφοράς του ΣΙΟΥΡ∆ΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
 

     ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Μ.): 158/2016 
     ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  20.000,00 € (µε Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 
 
          Κύριε Πρόεδρε, 
 
    Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 25835/24-10-2017 επιστολή 
της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΓΩΝΗ Ο.Ε. του ανωτέρω έργου µε την οποία απέσυρε 
την προσφορά της και δεν προσήλθε να υπογράψει το συµφωνητικό , 
παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής να 
εισάγετε θέµα λήψης σχετικής απόφασης για: 
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Κατακύρωση  σύµβασης συνοπτικού διαγωνισµού του Έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», Α.Μ.: 
158/2016  στον προσφέροντα ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΣΤΕΦ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ο οποίος 
υπέβαλε αίτηµα για παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά 6 µήνες, 
και είχε την πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 
 Επισηµαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 44/2017 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, είδε την 
αριθ.158/2016 σχετική µελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 
3852/10, αυτές του Ν. 3669/08,  αυτές του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα 
άρθρα 117, 125, 127   αυτού, όλη τη λοιπή  σχετική  ισχύουσα τρέχουσα 
νοµοθεσία  και µελέτησε όλα  τα λοιπά αναφερόµενα στην εισήγηση της 
παρούσας στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 
 

Την κατακύρωση  σύµβασης συνοπτικού διαγωνισµού του Έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», Α.Μ.: 
158/2016  στον προσφέροντα ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΣΤΕΦ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πολιτικό 
Μηχανικό Ε∆Ε, Ολύµπου 11-Καµατερό Αττικής ο οποίος υπέβαλε αίτηµα για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά 6 µήνες, και είχε την πιο 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 
 

       Επισηµαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  274/2017 

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  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
6. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7. Τµήµα Λογιστηρίου 
8. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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