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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 ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 84/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Λήψη απόφασης για την τελική 
κατακύρωση του διαγωνισµού : 
«Συντήρηση Η/Μ λοιπών εγκαταστάσεων 
λίµνης, συστήµατος προληπτικής 
πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» 
(Α/Μ 3/2012)». 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 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 ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ.πρωτ. 
9352/15/20-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένης ως γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Τσιάβου Ευαγγελίας µε βαθµό ∆΄. 
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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) 

Νικολόπουλος Φώτιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5) Κόντος Σταύρος 

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την από 23/7/2012 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών του 
∆ήµου 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 Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ (Α.Μ. 3/2012) 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι: 
 
Με την υπ' αριθµ. 60/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθµ. Α.Μ. 3/2012 για την εργασία < 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ (Α.Μ. 
3/2012)>. Με την ίδια απόφαση καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανωτέρω εργασία και 
ψηφίστηκε διάθεση-πίστωση ποσού 73.800,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος 
του Κ.Α. 02.35.7326.007 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 2012 . 

 
Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 6486/30-5-2012 Απόφαση ∆ηµάρχου 
και µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 6487/30-5-2012 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµόσιου 
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, ορίσθηκε η ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού την 12-6-2012 ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιενέργειας διαγωνισµών- Αξιολόγησης προσφορών και δηµοσιεύτηκε στις 
Εφηµερίδες (Γενική ∆ηµοπρασιών,  ΦΕΚ, Χ τύπος) . Στην συνέχεια 
αποφασίστηκε µε το υπ αριθµ. πρωτ.7090/12-6-2012 έγγραφο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού αναβολή αυτού, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής  
Ακολούθησε το υπ αριθµ. πρωτ. 7625/20-6-2012 έγγραφο περίληψη 
διακήρυξης του 1ου Επαναληπτικού διαγωνισµού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ (Α.Μ. 3/2012)» 
µε νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 3/7/2012 και το οποίο 
δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες (Γενική ∆ηµοπρασιών,  ΦΕΚ, Χ τύπος) .  
 
Την καθορισµένη ηµέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
διαγωνισµών- Αξιολόγησης προσφορών υπέβαλλαν προσφορά οι εταιρείες : 
1. Α. ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ – Α. ΜΑΝΕΣΗΣ Ο.Ε  - ∆/νση: Κολοκοτρώνη 44 Τ.Κ 10560 
ΑΘΗΝΑ  
2. ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆/νση: Ανοίξεως 39 Τ.Κ 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
3. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –∆/νση Κύπρου 28 Τ.Κ 14343 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ  
 
 
 
Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιενέργειας 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. 8330/3-7-2012 πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας για τη παροχή 
υπηρεσίας, καθώς και στο άνοιγµα των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών 
και  συνέταξε το υπ' αριθµ. πρωτ. 9162/17-7-2012 πρακτικό αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών για την παροχή εργασίας. 
 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 
3852/2010 να : 
 
Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8330/3-7-2012 πρακτικό διενέργειας 
δηµοπρασίας για τη παροχή υπηρεσίας, καθώς και  το υπ' αριθµ. πρωτ. 
9162/17-7-2012  πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών για την 
παροχή εργασίας 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. 16/2012 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 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και αυτές της παρ. 1 του άρθρου 21 
του Π.∆. 28/1980 : 

 

και µελέτησε όλα  τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 8330/3-7-2012 πρακτικό διενέργειας 
δηµοπρασίας για τη παροχή της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ (Α.Μ. 3/2012)», το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

 
2. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 9162/17-7-2012  πρακτικό αποσφράγισης 

οικονοµικών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, το 
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οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, 
και προβαίνει στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
στον διαγωνιζόµενο κ. ΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟ Μηχ/γο-Ηλεκ/γο 
Μηχανικό Ε.∆.Ε. - ∆/νση: Ανοίξεως 39 Τ.Κ 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ο 
οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή επί του τιµολογίου της σχετικής 
µελέτης, ήτοι 68.905,83 €.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  84/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

            Αβραµίκου Αναστασία 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Λογιστηρίου 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
 

Συνηµµένα : 1.  Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού υπηρεσίας. 
          2. Πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 
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