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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 9/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Κατακύρωση πρακτικού αξιολόγησης 
προσφορών, πρακτικού αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών και κατακύρωση 
αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού της 
προμήθειας «Αναβάθμιση στάσεων 
δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος με τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 674/1/17-
1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου Καραβία, που 
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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 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)  Τάφας Ηλίας 6) Κουτσάκης 
Μιχαήλ και 7) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος και 2) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 

 Η κα Α.Καβακοπούλου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 5ου θέματος της Η.Δ., ενώ 
ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 199/8-1-2014 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος: 
 
    

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης 
προσφορών , πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  και 
κατακύρωση του αποτελέσματος του  ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την 
προμήθεια < Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας   >  
 (Α.Μ 56/2011). 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:  

 
1) με την υπ αρίθμ. 71/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η υπ. αριθμ. 56/2011 μελέτη που αφορά «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής 
Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» και καταρτίστηκαν οι όροι της εν λόγω προμήθειας  
2) με την υπ΄αριθμ. 71/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   
ψηφίστηκε-διατέθηκε η πίστωση ποσού 115.128,00 € (με Φ.Π.Α.) σε 
βάρος του ΚΑ 02.30.7135.001.  
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Εν συνεχεία με την υπ.’αρίθμ . (Αρ. Πρωτ. 12396/2013) Διακήρυξη της 
Δημάρχου, καθορίστηκε η μέρα και η ώρα του διαγωνισμού στις 2-10-
2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. 
 
Η υπ. αρίθμ. 12398/2013 Περίληψη Διακήρυξης της Δημάρχου 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ , 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΧΤΥΠΟΣ και ΦΕΚ  στις 13 
Σεπτεμβρίου 2013 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος.  
Στην συνέχεια με την υπ αριθμ. 166/2013 απόφαση οικονομικής 
επιτροπής εκδικάστηκε ένσταση της εταιρείας Ι.L.S και προδικαστικής 
προσφυγής της εταιρείας INNORA A.E κατά της αριθμ. 139/2013 
απόφασης Ο.Ε περί μερικής κατακύρωσης πρακτικού διενέργειας 
διαγωνισμού «Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου 
Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος –με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και 
αποφάσισε την κατακύρωση του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού 
και συνέχισή του.       
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 τα 
κατωτέρω πρακτικά .   
Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρίθμ πρωτ. 17958/2013  πρακτικό αξιολόγησης 
προσφορών και το υπ αριθμ. Πρωτ. 18023/2013 πρακτικό αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά την 
«Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –
Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»    
 

 
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
όπως : 
 

1. Εγκρίνει το υπ. αρίθμ πρωτ. 17958/2013  πρακτικό αξιολόγησης 
προσφορών και το υπ αριθμ. Πρωτ. 18023/2013 πρακτικό 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που 
αφορά την «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
    

2. 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. 1/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθ. 56/2011 
σχετική μελέτη, 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  
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 Του Νόμου 2286/95 , περί <Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων > (ΦΕΚ 19/τΑ/01-02-1995)  

 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    ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει το υπ. αριθμ πρωτ. 17958/20-12-2013  πρακτικό αξιολόγησης 

προσφορών και το υπ αριθμ. πρωτ. 18023/23-12-2013 πρακτικό 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού 
διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Αναβάθμιση στάσεων 
Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τα οποία επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
    

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα  του ανοικτού διαγωνισμού της 
προμήθειας «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
στην εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, Χαρ. Τρικούπη 93-Κηφισιά, η οποία 
διαπιστώθηκε ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 56/2011 
σχετικής μελέτης και προσέφερε για την εν θέματι προμήθεια το ποσόν 
των 114.488,40 € (συμ/νου ΦΠΑ). 

 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  9/2014 
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 
 

Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης 
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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Συνημμένα : Το υπ. αριθ. πρωτ. 17958/2013  πρακτικό αξιολόγησης 
προσφορών και το υπ αριθμ. πρωτ. 18023/2013 πρακτικό 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού. 
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