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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 45/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Αποδοχή ή μη ενστάσεων κατά του Πρακτικού 
(1) του έργου  “Περιβαλλοντικές & ακουστικές 
παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες, 
πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές για 
την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες και 
παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του 
μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της 
Λεωφόρου Δεκελείας”». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 
Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του 
έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 4450/8/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 



Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                              2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
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 αριθ. πρωτ. 4345/14-4-2011 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών :  
 
ΘΕΜΑ : Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού (1) του έργου  
            «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» 
 
 
ΣΧΕΤ. :   

•  Η υπ’ αριθμ. 3900/13-04-2011 Γνωμοδότηση επί ενστάσεων της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 

• Το υπ’ αριθμ. 1454/14-02-2011 Πρακτικό (1) της Επιτροπής 
Διαγωνισμού  

• Η υπ’ αριθμ. 1733/21-02-2011 ένσταση του Ιωάννη Καρόζη κατά του 
Πρακτικού (1) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου   

• Η υπ’ αριθμ. 1781/21-02-2011 ένσταση της «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.» κατά 
της συμμετοχής του διαγωνιζόμενου Ιωάννη Καρόζη  

• Η υπ’ αριθμ. 1782/21-02-2011 ένσταση της «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» κατά της 
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου Ιωάννη Καρόζη  

 
 



     Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. 3900/13-04-2011 Γνωμοδότηση επί 
ενστάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, το υπ’ αριθμ. 1454/14-02-2011 Πρακτικό 
(1) της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και αντίγραφα των σχετικών ενστάσεων του 
πιο πάνω έργου και παρακαλούμε, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση εισάγετε το θέμα 
για λήψη σχετικής απόφασης επί των ενστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.7 και 
4.1.8. της Διακήρυξης. 

 
 
ΣΥΝ:  

1. Η υπ’ αριθμ. 3900/13-04-2011 Γνωμοδότηση 
2. Το υπ’ αριθμ. 1454/14-02-2011Πρακτικό (1) 
3. Φωτ/φο της υπ’ αριθμ. 1733/21-02-2011 ένστασης του Ιωάννη 

Καρόζη 
4. Φωτ/φο της υπ’ αριθμ. 1781/21-02-2011 ένστασης του «ΗΓΗΤΩΡ 

Α.Τ.Ε.»  
5. Φωτ/φο της υπ’ αριθμ. 1782/21-02-2011 ένστασης της «ΕΡΓΟΝ 

Α.Τ.Ε.» 
 

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. 8/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τα 
αναφερόμενα στην εισήγηση στοιχεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 και αυτές των άρθρων 4.1.7 και 4.1.8. της διακήρυξης του έργου, 
 

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

  Την υιοθέτηση του σκεπτικού της Επιτροπής διαγωνισμού που αφορά το 
έργο : «“Περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες, 
πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της 
Λεωφόρου Δεκελείας”», η οποία αναφέρεται στην υπ.αριθμ. 3900/13-04-2011 
Γνωμοδότηση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
 

Πιο συγκεκριμένα επί των ασκηθεισών ενστάσεων η Ο.Ε. αποφασίζει : 

 

• Να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις των διαγωνιζομένων ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 

και ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

• Να απορριφθεί η ένσταση του διαγωνιζομένου Ι.Καρόζη 

 

 



Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή: αποφασίζει α) υπέρ του 
αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Ι.Καρόζη από τη συνέχεια του 

διαγωνισμού και β) υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας του Διαγωνισμού με 

τους άλλους δύο διαγωνιζόμενους ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.  και ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) οι κ. Χ.Τομπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, δεδομένου ότι δεν είχε λάβει γνώση των ενστάσεων που 
ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού (1), ώστε να διαμορφώσει ολοκληρωμένη 
άποψη επί του θέματος. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  45/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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