
 
 

 
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    17/12/2018  
  
Αριθ. Πρωτ. : 33710 

    Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 51/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 352/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                                                                                            
                                                                  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης 
προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια “Αναβάθμιση συστήματος 
αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών του 
Άλσους” και κήρυξη προσωρινού μειοδότη». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 12 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
32456/51/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 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 Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης 7) 
Γαλαζούλα Αλίκη (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας) και 8) 
Πλάτανος Ελευθέριος,, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Ανανιάδης Νικόλαος  και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 32457/7-12-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών του Δήμου επί του θέματος :  
 
     ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 
 

Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 32428/7-12-2018  Πρακτικού  διενέργειας, 
αξιολόγησης δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης 
των αντλιών του άλσους» , (Α.Μ.152/2018) και  την κήρυξη προσωρινού 
μειοδότη. 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:        
                                                                              
Με την υπ΄αρίθμ.545/2018  ΑΑΥ, (18 REQ 003996857) εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση εργασιών παροχή 
υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή λοιπών δαπανών του 
Δήμου, ΠΟΣΟΎ :   10.428,00€ με φπα για το έτος 2018.  Η δαπάνη για την 
προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 38.709,68 €,( Φ.Π.Α. 24% 
9.290,32), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 48.000,00 €, το οποίο θα βαρύνει 
την σχετική πίστωση με Κ.Α. 02.35.7134.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
για τα οικονομικά έτη 2018-2019,  με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΑΥ για το έτος 2018 αριθ. 545/2018 και κατανέμεται 
ως εξής: Για το έτος 2018 ποσό 10.428 €, Για το έτος 2019 ποσό 37.572 €. 
Με την υπ΄αριθμ. 335/18 εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄αρ. 152/18 μελέτης για 
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης 
των αντλιών του άλσους”. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30614/2018 Διακήρυξη 
Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑM 18PROC004050608 
2018-11-22),  και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30615/2018(ΑΔΑM 
18PROC004052033 2018-11-22), Περίληψη Διακήρυξης διενεργήθηκε 
συνοπτικός διαγωνισμός με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
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από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών του 
άλσους του Δήμου  Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας (Α.Μ. 152), όπως 
αναφέρεται στην μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος – Πρασίνου  του Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.  
προϋπολογισμού 48.000,00 € (CPV) : 30237000-9, 48514000-4   .  

Κατόπιν  ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 
5/12/2018 (ώρα 10.30 π.μ.),  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 303/17 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Για τον εν λόγω Διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα ένα (1) σφραγισμένος 
φάκελος προσφοράς.  
     Η εταιρεία που κατέθεσε προσφορά είναι η εξής: 
 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθμ. πρωτ. 
φακέλου 

προσφοράς 

1 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, 

Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Υ.ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 

 

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 39, ΚΑΜΑΤΕΡΟ,ΤΚ13451, 
ΤΗΛ.2381802 ΦΑΞ.9961787 

32099/5-12-
2018 

          
Με την παρουσία του  αντιπροσώπου της μοναδικής εταιρείας ξεκίνησε 

η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.  
 

     Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος της εταιρείας ήταν καλά 
σφραγισμένος και ανέγραφαν τα όσα ορίζονταν από τη Διακήρυξη, προέβη 
στην αποσφράγισή τους.  
 
     Εντός του φακέλου της εταιρείας, βρίσκονταν όπως ορίζεται από τη 
Διακήρυξη οι τρεις (3) επιμέρους φάκελοι με: 
 α) τα δικαιολογητικά, β) την τεχνική προσφορά, και γ) την οικονομική 
προσφορά. 
     Πρωτίστως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο με τα 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τον εξέτασε αν πληρούνται τα οριζόμενα από την υπ. 
αριθμ. πρωτ. 30614/22-11-2018 Διακήρυξη Διαγωνισμού. Η Επιτροπή κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι η εταιρεία πληρούσε όλα όσα 
αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη. 
 
     Στην συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της  εταιρείας με την 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και με την παρουσία του συντάκτη της μελέτης ως 
αρμόδιου επί των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας, εξέτασε 
τα οριζόμενα από την Διακήρυξη και την μελέτη με Α.Μ.152/2018. Η 
Επιτροπή, κατά τον λεπτομερή έλεγχο των τεχνικών προσφορών, διαπίστωσε 
ότι η παραπάνω εταιρεία πληρούσε όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα 
Διακήρυξη, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά επί ποινή 
αποκλεισμού.  
 
    Τέλος, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της συμμετέχουσας εταιρείας 
με την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπίστωσε ότι κατέθεσε 
οικονομική προσφορά εντός του προϋπολογισθέντος ποσού της μελέτης, 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΦΠΑ): 
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Α/Α                               ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 48.000,00 € 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Ε.Μ.Π. 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Υ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

47.554,00 € 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία κατέθεσε προσφορά 
εντός των προϋπολογισθέντος της μελέτης ποσού.  
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει στην 
Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη για την 
προμήθεια με διακριτικό τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης 
παρακολούθησης των αντλιών του άλσους» με Α.Μ. 152/2018, την μοναδική 
συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ.ΓΙΩΤΗΣ» με προσφορά € 47.554,00 (συμπερ. ΦΠΑ).  
       Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, γνωμοδότησε με το 
υπ΄αριθμ. 32428/2018 Πρακτικό για την κατακύρωση ως προσωρινού 
μειοδότη για την προμήθεια «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης 
παρακολούθησης των αντλιών του άλσους» . 
(Α.Μ.152/2018),  με προσφορά 47.554,00  € (συμπερ.ΦΠΑ) καθότι είναι η 
χαμηλότερη προσφορά και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης κρίνεται η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.     
Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  την παρ. 1 
του άρθρου 360,εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει η Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016 
(Α/147/88-2016)…» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 30614/2018 διακήρυξης 
3) το υπ.΄αρίθμ. 32428/2018 Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού 
4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, να 
αποφασίσει : 

Την έγκριση του υπ.΄αρίθμ. 32428/2018 Πρακτικού διενέργειας και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών του 
άλσους.»  
 και την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου  του διαγωνισμού ως εξής: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Υ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
με  ποσό 47.554,00 € (με ΦΠΑ). 
 
      
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 51/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την Α.Μ. 
152/2018 σχετική μελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 
3852/10, καθώς επίσης: 
 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  την παρ. 1 
του άρθρου 360,εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει η Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016 
(Α/147/88-2016)…» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 30614/2018 διακήρυξης 
3) το υπ.΄αρίθμ. 32428/7-12-2018 Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού 
4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

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

(6 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 32428/7-12-2018 Πρακτικού διενέργειας-
αξιολόγησης δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών 
του άλσους» (Α.Μ. 152/2018) και την κήρυξη του ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΜΗΧ/ΓΟΥ-ΗΛΕΚ/ΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Μ.Π., ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, (ΑΝΟΙΞΕΩΣ 39-ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Υ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) ως προσωρινού μειοδότη  του 
διαγωνισμού, ο οποίος προσέφερε τιμή  47.554,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με 
την αριθ. εισ. πρωτ. 32099/5-12-2018 σχετική προσφορά του. 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Απ. Κόντος και 
Ελ.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν από την διενεργηθείσα ψηφοφορία. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  352/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
 

             Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους 

6.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

8. Τμήμα Προϋπολογισμού,  Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

9. Τμήμα Λογιστηρίου 

10. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

11. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 

 

Συνημμένο:  
 
Το υπ αριθμ. πρωτ. 32428/7-12-2018 πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισμού 
της προμήθειας 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των 

αντλιών του άλσους.»  
(Α.Μ.152/2018) 

 

    Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα, 5-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ., στον 2ο 
όροφο του Δημαρχείου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας επί της οδού Λ. Δεκελείας 97, 

συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών του άρθρου 221,  παρ. 4, του Ν. 
4412/2016, που συστήθηκε με την αριθμό 303/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (Α.Π. 32078/20-12-2017), προκειμένου να 
αξιολογήσει τα δικαιολογητικά για την ανάθεση που αφορά την προμήθεια «Αναβάθμιση 

συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών του άλσους.» με 

Α.Μ.152/2018, και κατόπιν της υπ’αρ. πρωτ. 30618/22-11-2018 πρόσκληση προς τα μέλη της 
Επιτροπής. 

       Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της α) την υπ. αριθμ. πρωτ. 30614/22-11-2018 
Διακήρυξη Διαγωνισμού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, για τον Συνοπτικό 

Διαγωνισμό με τίτλο προμήθεια «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης 

των αντλιών του άλσους» κατόπιν της Α.Μ. 152/2018 και β) τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016 τις διατάξεις που διέπουν την διαδικασία αυτή κήρυξε την έναρξη του 

διαγωνισμού.  
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1.Νώτη Πολυξένη (Πρόεδρος) 2.Ναρλής Δημήτριος (Μέλος) 3. Γιαννουσά Βασιλική 
(Αναπληρ.Μέλος-Γραμματέας) 

  

Για τον εν λόγω Διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα ένας (1) σφραγισμένος φάκελος 
προσφοράς.  

         Οι εταιρεία που κατέθεσε προσφορά είναι η εξής: 
 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθμ. πρωτ. φακέλου 
προσφοράς 

1 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Υ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

 

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 39, ΚΑΜΑΤΕΡΟ,ΤΚ13451, 
ΤΗΛ.2381802 ΦΑΞ.9961787 

32099/5-12-2018 

                

     Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος της εταιρείας ήταν καλά σφραγισμένος και 
ανέγραφαν τα όσα ορίζονταν από τη Διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους.  

     Εντός του φακέλου της εταιρείας, βρίσκονταν όπως ορίζεται από τη Διακήρυξη οι τρεις (3) 

επιμέρους φάκελοι με: 
 α) τα δικαιολογητικά, β) την τεχνική προσφορά, και γ) την οικονομική προσφορά. 

     Πρωτίστως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τον εξέτασε 
αν πληρούνται τα οριζόμενα από την υπ. αριθμ. πρωτ. 30614/22-11-2018 Διακήρυξη 

Διαγωνισμού. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι η εταιρεία 
πληρούσε όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη. 

     Στην συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της  εταιρείας με την «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και με την παρουσία του συντάκτη της μελέτης ως αρμόδιου επί των τεχνικών 
προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας, εξέτασε τα οριζόμενα από την Διακήρυξη και την 

μελέτη με Α.Μ.152/2018. Η Επιτροπή, κατά τον λεπτομερή έλεγχο των τεχνικών προσφορών, 
διαπίστωσε ότι η παραπάνω εταιρεία πληρούσε όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα 

Διακήρυξη, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού.  

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

               Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ,  7-12-2018 
                ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 32428 
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    Τέλος, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της συμμετέχουσας εταιρείας με την 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπίστωσε ότι κατέθεσε οικονομική προσφορά εντός του 
προϋπολογισθέντος ποσού της μελέτης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ΟΙ ΤΙΜΕΣ 

ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΦΠΑ): 

 
 

Α/Α                               ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 48.000,00 € 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Υ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

47.554,00 € 

 
 

Η Επιτροπή μονόγραψε όλους τους φακέλους που αποσφραγίστηκαν, καθώς και τις 
σελίδες στο εσωτερικό αυτών. 

 

 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 
 

        Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει στην Οικονομική 
Επιτροπή την κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με διακριτικό 

τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών του 

άλσους» με Α.Μ. 152/2018, την μοναδική συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ .ΓΙΩΤΗΣ» με προσφορά € 47.554,00 (συμπερ.ΦΠΑ).  

 
       Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

ΝΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ                ΝΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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