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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 91/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας 
δηµοπρασίας, πρακτικού αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών και κατακύρωση 
αποτελέσµατος δηµοπρασίας της υπηρεσίας 
(εργασίας) “Συντήρηση Η/Μ & λοιπών 
εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος 
προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης 
άλσους”». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 19 του µήνα Ιουλίου 
του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 8234/13/15-7-2011 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, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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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.  
 
Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Γ.Καραβίας προσήλθαν στη Συνεδρίαση µετά το 
τέλος της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του µοναδικού Ε.Η.∆. θέµατος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
  Τίθεται υπόψη σας η αριθ.πρωτ. 8216/14-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, µε την οποία διαβιβάζονται συνηµµένα το υπ.αριθµ. 
7341/21-6-2011 Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας και το αριθ. 8180/14-7-
2011 Πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών της υπηρεσίας 
(εργασίας): «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος 
προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» : 
 
ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας. 

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών. 
3. Κατακύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής να 
εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης: 

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας. 

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών. 

3. Κατακύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας, έχοντας υπ’ όψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 28/1980.  

β) Την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισµού προς ενηµέρωσή σας, σας γνωρίζει τα 

παρακάτω: 

Στις 21-06-2011 διενεργήθηκε η δηµοπρασία για την παροχή της 

υπηρεσίας (εργασίας) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΛΣΟΥΣ» µε Α.Μ. 6/2011 και προϋπολογισµό 230.000 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα 
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µε την υπ’ αριθµ. 56/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και της 

163/2011 προκήρυξης ∆ηµάρχου. 

Στις 14-07-2011 έγινε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών αυτών που 

έγιναν δεκτοί στη δηµοπρασία.  

Η επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το υπ’ αριθµ. 

7341/21-06-2011 πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας και το 8180/14-07-2011 

πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, προτείνοντας την κατακύρωση 

του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον ΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟ µε ποσοστό 10 

% (Συνολικού ποσού 208.597,99 €), διότι η προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή και 

έχει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές της µελέτης και συνεπώς τη 

µικρότερη τιµή. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει 

απόφαση για:  

1. Έγκριση του υπ’ αριθµ. 7341/21-06-2011 πρακτικού διενέργειας 

δηµοπρασίας. 

2. Έγκριση του υπ’ αριθµ. 8180/14-07-2011 πρακτικού αποσφράγισης 

οικονοµικών προσφορών. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανωτέρω 

εργασία, έχοντας υπ’ όψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 28/1980.  

β) Την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

Συν.: 1. Αντίγραφο του υπ’ αριθµ. 7341/21-06-2011 πρακτικού 
διενέργειας δηµοπρασίας. 

2. Αντίγραφο του υπ’ αριθµ. 8180/14-07-2011 πρακτικού 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών. 

3. Αντίγραφα των οικονοµικών προσφορών. 
 
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. 13/2011 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, µελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και αυτές του άρθρου 21 
του Π.∆. 28/1980 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
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1) Την έγκριση του υπ’ αριθµ. 7341/21-06-2011 πρακτικού διενέργειας 

δηµοπρασίας της υπηρεσίας (εργασίας) «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών 

εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & 

άρδευσης άλσους», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

2) Την έγκριση του υπ’ αριθµ. 8180/14-07-2011 πρακτικού αποσφράγισης 

οικονοµικών προσφορών της ανωτέρω υπηρεσίας (εργασίας), το οποίο 

επίσης επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης. 

3) Την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την 

ανάθεση της σύµβασης για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

(εργασίας): στον κ. Γιώτη Κων. Γεώργιο, ο οποίος προσέφερε 

ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%) επί των τιµών του 

τιµολογίου της σχετικής µελέτης και ο οποίος κηρύσσεται προσωρινός 

Μειοδότης.  

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφησε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, θεωρώντας τις κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού 
προσφερθείσες εκπτώσεις µικρές. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  91/2011 

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  
 
Ελένη Σούλα 
 
Συνηµµένα :   
 

1) Αντίγραφο του υπ’ αριθµ. 7341/21-06-2011 πρακτικού διενέργειας 
δηµοπρασίας. 

2) Αντίγραφο του υπ’ αριθµ. 8180/14-07-2011 πρακτικού αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
 

ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 21-06-2011 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7341 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 

«Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος 
προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» 

Α.Μ. 6/2011 

 
Στην Νέα Φιλαδέλφεια και στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, στην οδό Πίνδου 1 & Εφέσσου, σήµερα Τρίτη στις 21/06/2011 και ώρα 

10.00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισµών, που όρισε η Οικονοµική Επιτροπή µε 

την αριθµ. 56/2011 απόφασή της, προκειµένου να διενεργήσει το διαγωνισµό για την 

εργασία «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος προληπτικής 

πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους», όπως αναφέρεται στην αριθµ. 163/6-6-2011 

διακήρυξη της ∆ηµάρχου (Α∆Α 4Α39ΩΗΓ-Ψ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 28/1980. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Σγουράκη Ελένη, Πρόεδρος. 

2. Επταηµέρου Μαρίνα, µέλος. 

3. Αναστασοπούλου Αντωνία, µέλος. 

 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, την προγραµµατισµένη ώρα (10.00 π.µ.) κήρυξε 

την έναρξη παραλαβής των προσφορών και προσήλθαν για την υποβολή προσφορών 

κατά σειρά: 

Α/Α ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68 Τ.Κ. 111 41 ΑΘΗΝΑ 
2. ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 39 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
3. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 61 Τ.Κ. 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
4. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 Τ.Κ. 163 41 Κ. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
 

Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για να υποβάλλει προσφορά, η 

Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν µπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόµενος. 
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Ακολούθως, η Επιτροπή, µε την παρουσία των διαγωνιζόµενων, έλεγξε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής µε τη σειρά επίδοσης των προσφορών, µέσα στις οποίες 

βρέθηκαν τα έγγραφα που αναγράφονται στον συνηµµένο πίνακα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 8 της διακήρυξης. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισµού αποχώρησαν και κατά τη διάρκεια της µυστικής συνεδρίασης που 

ακολούθησε, η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών, µετά την 

ολοκλήρωση του οποίου η συνεδρίαση έγινε ξανά δηµόσια και η Πρόεδρος 

ανακοίνωσε ότι αποκλείεται από το διαγωνισµό ο παρακάτω συµµετέχοντας: 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ Α & ΣΙΑ Ε.Ε, διότι δεν προσκόµισε τα παρακάτω 

απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά: 

1. Με το άρθρο ια της διακήρυξης απαιτείται «Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής 

εκτέλεσης παρόµοιων εργασιών ή έργων συντήρησης δηµοσίων ή δηµοτικών 

κολυµβητηρίων ή αντίστοιχων δεξαµενών και παρόµοιων εργασιών ή έργων 

συντήρησης πυρόσβεσης µε εκτοξευτήρες & συστήµατα άρδευσης, 
προγραµµατιζόµενα και ελεγχόµενα από σύστηµα PLC – SCADA, από τους 

αντίστοιχους φορείς αυτών. 

Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 

έχουν εκτελέσει παρόµοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα µε τις 

δηµοπρατούµενες και αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 

εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων και διευκρινίζουν αν αυτά 

εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.» 

Ο ενδιαφερόµενος προσκόµισε δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η που δηλώνουν ότι ο ενδιαφερόµενος έχει εκτελέσει έργο µε 

αντικείµενο την κατασκευή λεβητοστασίου και κεντρική θέρµανση µε fan coils 

στα γραφεία της εταιρείας «POOL SPORT Α.Ε.» στη θέση Προφήτης Ηλίας 

Μαγούλα Αττικής και την κατασκευή λεβητοστασίου του καινούργιου 

κολυµβητηρίου του ∆ήµου Παλλήνης. Επίσης προσκόµισε την οικονοµική του 

προσφορά και τη σύµβαση για το 1ο παραπάνω έργο.  

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι αφ’ ενός η εν λόγω σύµβαση δεν είναι 

υπογεγραµµένη από την εταιρεία «POOL SPORT Α.Ε.», και αφετέρου τα 

αντικείµενο των παραπάνω έργων δεν είναι παρόµοιο µε την υπό δηµοπρασία 

εργασία. 

2. Με το άρθρο ιβ της διακήρυξης απαιτείται «βεβαίωση ότι κατά το τελευταίο έτος 

είχε ή έχει ενεργή σύµβαση µε ένα (1) τουλάχιστον ∆ηµόσιο ή ∆ηµοτικό έργο 

συντήρησης παρόµοιων συστηµάτων. Η βεβαίωση αυτή για την ενεργή 

σύµβαση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη σύµβαση 

συντήρησης.» 

Από τα ανωτέρω αναφερόµενα έγγραφα και τα πιστοποιητικά εµπειρίας που 

προσκόµισε ο ενδιαφερόµενος, δεν αποδεικνύεται ότι κατά το τελευταίο έτος 

είχε ή έχει ενεργή σύµβαση παρόµοιου έργου. 

3. Με το άρθρο ιγ της διακήρυξης απαιτείται «Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση 

στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό της µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

∆ιπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο η Χηµικό Μηχανικό µέλος του 

Τ.Ε.Ε.), ειδικευµένο στη συντήρηση παρόµοιων εργασιών, ο οποίος θα φέρει 

την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.» 

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΗΓ-ΛΛ1



Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταθέσει σχετική 

βεβαίωση. 

4. Με το άρθρο ιδ της διακήρυξης απαιτείται «Κατάσταση των εξειδικευµένων στην 

συντήρηση των κολυµβητικών δεξαµενών και συστηµάτων πυρόσβεσης, 

ατόµων που διαθέτει η εταιρεία, µε περιγραφή του ακριβούς αντικειµένου του 

κάθε ενός από αυτά, καθώς και της διεύθυνσης έδρας του.» 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταθέσει σχετική 

κατάσταση. 

 

5. Με το άρθρο ιε της διακήρυξης απαιτείται «Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα 

να διαθέτει εξειδικευµένο τεχνικό που να γνωρίζει από εγκατάσταση - 

προγραµµατισµό και λειτουργία αντίστοιχων συστηµάτων PLC – SCADA. 

Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει τον προγραµµατισµό PLC – SCADA θα 

πρέπει να αποδεικνύεται η εµπειρία του µε τις απαραίτητες βεβαιώσεις – 

έγγραφα – βιογραφικό κλπ.» 

Ο ενδιαφερόµενος προσκόµισε αντίγραφο 3 σελίδων διπλωµατικής εργασίας, 

χωρίς κανένα άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει την εµπειρία του 

συγκεκριµένου ατόµου στο απαιτούµενο αντικείµενο. 

6. Τέλος η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα έγγραφα 

εκτός της διπλωµατικής εργασίας, δεν περιλαµβάνονται στην υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερόµενου για τα πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων, όπως 

απαιτείται στη σελίδα 6 της διακήρυξης. 
 

Οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι γίνονται αποδεκτοί: 

Α/Α ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68 Τ.Κ. 111 41 ΑΘΗΝΑ 
2. ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 39 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 Τ.Κ. 163 41 Κ. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε ερώτηµα στο Ε.Τ.Α.Α. για την εγκυρότητα των 

εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων του εν λόγω έργου, 

σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17 µε Αριθ.Πρωτ.:∆17γ/9/154 /ΦΝ437/21-09-2010 του 

Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει εκ νέου 

για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν σε έξι (6) αντίγραφα υπογράφεται: 
 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Σγουράκη Ελένη 

Επταηµέρου Μαρίνα 

Αναστασοπούλου Αντωνία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 14-07-2011 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8180 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος 

προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» 

Α.Μ. 6/2011 

 

Στην Νέα Χαλκηδόνα και στο δηµοτικό κατάστηµα, στην οδό Αχαρνών 464 & 

Αγ. Αναργύρων, σήµερα Πέµπτη στις 14/07/2011 και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε η 

Επιτροπή διαγωνισµού, που όρισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 56/2011 

απόφασή της, προκειµένου να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές που 

κατατέθηκαν στο διαγωνισµό για την εργασία «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών 

εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης 

άλσους» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του 

Π.∆. 28/1980. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Σγουράκη Ελένη, Πρόεδρος. 

2. Επταηµέρου Μαρίνα, µέλος. 

3. Κακάτσου Χαρίκλεια, µέλος. 

 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. 163/6-6-2011 διακήρυξη της ∆ηµάρχου (Α∆Α 4Α39ΩΗΓ-Ψ) που 

δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Η ΑΥΓΗ, 

ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ, ΧΤΥΠΟΣ και στο Φ.Ε.Κ. (φύλλο 190 ∆.∆.Σ. 10 06 2011). Επίσης 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο ∆ιαύγεια. 

2. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθµ. 6/2011 µελέτης που 

συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανωτέρω εργασία. 

3. Την αριθ. 56/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «περί έγκρισης 

εκτέλεσης εργασίας συντήρησης, έγκριση της Α.Μ. 6/2011 µελέτης 

συντήρησης, κατάρτισης όρων δηµοπράτησης εργασιών συντήρησης, ορισµού 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και ψήφισης της σχετικής πίστωσης». 

4. Το αριθ. 7341/21-06-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της 

δηµοπρασίας. 

5. Το υπ’ αριθµ. 43794/22-6-11 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. περί εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 
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6. Την υπ’ αριθµ. 8055/11-07-2011 πρόσκληση για την αποσφράγιση των 

οικονοµικών προσφορών. 

Συνήλθαµε σε συνεδρίαση προκειµένου να προβούµε στο άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι διαγωνιζόµενοι Γιώτης Γεώργιος και 

Αντωνίου Χρήστος. 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθµ. 7341/21-06-2011 πρακτικού διενέργειας της 

δηµοπρασίας και του υπ’ αριθµ. 43794/22-6-11 εγγράφου του Ε.Τ.Α.Α. έγιναν 

αποδεκτοί οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι: 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68 Τ.Κ. 111 41 ΑΘΗΝΑ 
2. ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 39 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 Τ.Κ. 163 41 Κ. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
 

Μετέπειτα αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές προσφορές τους και οι 

προσφερόµενες τιµές, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ανακοινώθηκαν 

µεγαλόφωνα. 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 

1. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ 8 212.878,39 
2. ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 208.597,99 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 210.738,19 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

µονάδες, προσέφερε ο µειοδότης ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε ποσοστό 10 % στις 

τιµές του τιµολογίου της µελέτης και στον οποίο εισηγούµαστε να κατακυρωθεί το 

αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.∆. 28/1980. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν σε έξι (6) αντίγραφα υπογράφεται: 
 
 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Σγουράκη Ελένη 

Επταηµέρου Μαρίνα 

Κακάτσου Χαρίκλεια 
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