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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθ. Απόφασης : 85/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                                                            
                                                                  

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
πρακτικού διενέργειας, του πρακτικού 
επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού που αφορά 
την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(Α.Μ. 14/2012)». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 25 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ.πρωτ. 



9352/15/25-7-2012 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, 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) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) Κόντος 
Στάυρος 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη  

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος. 2) 
Παπαλουκά Ευτυχία 3) Μαυράκη – Φίλου Παρασκευή 4) Βαλασσάς 
Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 9210/7/2012 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθείων του Δήμου επί του θέματος :  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας, του 
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού που αφορά την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(Α.Μ. 14/2012) 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι: 
 
Με την υπ' αριθμ. 59/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. Α.Μ. 14/2012 για την εργασία < 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ>. 
Με την ίδια απόφαση καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανωτέρω εργασία και ψηφίστηκε 
διάθεση-πίστωση ποσού 175.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του Κ.Α. 
02.20.6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2012 . 
 
Εν συνεχεία , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6511/30-5-2012 Απόφαση 
Αντιδημάρχου και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6512/30-5-2012 Περίληψη 
Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, 



ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 26-6-2012 ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών- Αξιολόγησης προσφορών και 
δημοσιεύτηκε στις Εφημερίδες (Γενική Δημοπρασιών, Ηχώ Δημοπρασιών, 
ΦΕΚ, Χ τύπος, Παλμός) . 
 
Την καθορισμένη ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
διαγωνισμών- Αξιολόγησης προσφορών υπέβαλλε προσφορά η εταιρεία : 
 
1) Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε   
 
και η  επιτροπή διενέργειας έκανε δεκτή την εξής εταιρεία: 
 
1) Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε   
 
Εν συνεχεία η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών- Αξιολόγησης Προσφορών 
η οποία ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 66/2012 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, προέβη στη διενέργεια δημοπρασίας και συνέταξε το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 7999/27-6-2012 πρακτικό διενέργεια δημοπρασίας για τη παροχή 
υπηρεσίας, καθώς και στο άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
και  συνέταξε το υπ' αριθμ. πρωτ. 8832/11-7-2012  πρακτικό αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών για την παροχή εργασίας. 
 
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
να : 
 
Εγκρίνει υπ’ αριθμ. πρωτ. 7999/27-6-2012 πρακτικό διενέργεια δημοπρασίας 
για τη παροχή υπηρεσίας, καθώς και  το υπ' αριθμ. πρωτ. 8832/11-7-2012  
πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την παροχή εργασίας 
και να προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

                                                                            
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 16/2012 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 του Ν. 3852/10, αυτές και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Την έγκριση υπ’αριθμ. Πρωτ. 7999/27-6-2012 πρακτικό διενέργεια 
δημοπρασίας για τη παροχή υπηρεσίας, καθώς και το υπ’αριθμ. 8832/11-7-
2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την παροχή 
εργασίας και κατακύρωνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον μοναδικό 
διαγωνιζόμενο ήτοι στην εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  85/2012 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική Διανομή : 

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Δ/νση Οικονομικών 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικων 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


	         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης : 85/2012                                 
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ 


	                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ

