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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 72/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                       

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας, 
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και 
κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
«πλαστικών σάκων καθαριότητας πάρκων 
(Α.Μ. 28/2013)». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
8795/15/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
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Ν.3852/10, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Τσιάβου Ευαγγελίας με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 

Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) 
Παΐδας Αδαμάντιος  7)  Τάφας Ηλίας και 8) Πολίτης Σταύρος, μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος  
 

 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής: 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8401/17-6-2013 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος : 
 
    
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας, του 
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος 
του  πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια <ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ >  (Α.Μ 28/2013). 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι: 
  Σύμφωνα με την 77/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΑΡΚΩΝ>. 
Με την υπ' αριθμ. 33/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε - 
ψηφίστηκε πίστωση ποσού 25.000 € (με Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του Κ.Α. 
02.35.6634.001 με τίτλο« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ » ποσού  25.000,00 €  και με την 51/2013 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
της υπ' αριθμ. Α.Μ. 28/2013 και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας πρόχειρου  
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανωτέρω 
προμήθεια . 
Εν συνεχεία , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7491/31-5-2013 Απόφαση Δημάρχου 
και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7494/3-6-2013 Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την  χαμηλότερη προσφορά , ορίσθηκε η ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού την 12-6-2013 ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμών (Α.Ο.Ε.. 19/2013 ). 
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Την καθορισμένη ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
διαγωνισμών υπέβαλλε προσφορά η εταιρεία    : 
 

1) ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
(ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8105/11-6-2013 προσφοράς) 

 
 

και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 8159/12-6-2013 πρακτικό διενέργειας , η  επιτροπή 
διενέργειας έκανε δεκτή την  εταιρεία: 
 

2) 1)  ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8105/11-6-2013 προσφοράς) 

 
 
 
 

Εν συνεχεία η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία ορίσθηκε με την 
υπ' αριθμ. 40/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προέβη στο άνοιγμα 
των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και  συνέταξε το 8176/12-6-2013  
πρακτικό αξιολόγησης και αποσφράγισης προσφορών  για την εν λόγω 
προμήθεια. 
 
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
όπως : 
 
 

1. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 8159/12-6-2013 πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού πίνακα των 
δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. 

 
2. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 8176/12-6-2013 πρακτικό αξιολόγησης και 

αποσφράγισης προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 
το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
εισήγησης και να προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού . 
 

 
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. 16/2013 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 τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και αυτές : 
 

• Της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του ΥΠ.ΕΣ. , (ΦΕΚ 185/Τβ/23-03-
1993) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, 39/93  καθώς και 
53/93 που εξεδόθησαν προς εκτέλεσή της  

• Του Νόμου 2286/95 , περί <Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων > (ΦΕΚ 19/τΑ/01-02-1995)  
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• Της Π1 /433/2003 (ΦΕΚ 221/τΒ/27-02-2003) 
• Της Π1/7446/2002 (ΦΕΚ 112/τΒ/31-01-2002) 

 
και μελέτησε όλα  τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

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

 
1. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 8159/12-6-2013 πρακτικό διενέργειας 

διαγωνισμού για την προμήθεια <ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ >  (Α.Μ 28/2013), συμπεριλαμβανομένου 
και του σχετικού πίνακα των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. 

 
2. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 8176/12-6-2013 πρακτικό αξιολόγησης και 

αποσφράγισης προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 
για την ανωτέρω προμήθεια, το οποία επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και προβαίνει στην κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην προμηθεύτρια εταιρεία 
ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8105/11-6-2013 
προσφοράς), έναντι τιμής 22.913,05 € (συμ/νου ΦΠΑ). 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, 
θεωρώντας ανακριβή τα στοιχεία, βάσει των οποίων συντάχθηκε η σχετική 
μελέτη, και λαμβανομένης υπόψη της διαπιστωθείσης μείωσης του όγκου των 
απορριμμάτων στην πόλη. 

  
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  72/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

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

            Αβραμίκου Αναστασία 
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Εσωτερική Διανομή :  
- Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 

Συνημμένα : 1. Το  υπ' αρ. πρωτ. 8159/12-6-2013 πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού πίνακα 
των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

 
          2. Το υπ' αρ. πρωτ. 8176/12-6-2013 πρακτικό αξιολόγησης και 

αποσφράγισης προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών 
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