
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    28/11/2017  
  
Αριθ. Πρωτ. : 29266 

    ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-20490285-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 44/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 276/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                                                                                           
                                                                  

«Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισµού για την 
υπηρεσία «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών 
εγκαταστάσεων Λίµνης, συστήµατος 
προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης 
Άλσους».» 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
28354/44/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου 
αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος 
χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του 
τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 

• Οι κ.κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου και Ν.Ανανιάδης προσήλθαν στη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία 
επί του 2ου και του 8ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 28210/16-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
συνοπτικού διαγωνισµού  για την υπηρεσία ''Συντήρηση Η/Μ  & Λοιπών 
εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & 
άρδευσης άλσους '' ( Α.Μ. 97/2017), 73.800,00  ΕΥΡΩ και κήρυξη οριστικού 
αναδόχου  του διαγωνισµού. 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι: 
                                                                                     

   Με την αρ. 212/2017 Απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην 
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  και  στην  κατάρτιση των όρων διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισµού  για την  ''Συντήρηση Η/Μ  & Λοιπών εγκαταστάσεων 
λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους '' ( 
Α.Μ. 97/2017), 73.800,00  ΕΥΡΩ. 

Με την  υπ΄αρ. 185/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (Π.Α.Υ. 351/2017),  συνολικού 
ποσού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α. 24% για την υπηρεσία ''Συντήρηση Η/Μ  & 
Λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & 
άρδευσης άλσους '' ( Α.Μ. 97/2017). 

Αναλυτικότερα η διάθεση πίστωσης  ποσού 17.898,60 € (Π.Α.Υ. 351/2017)  
αφορά το έτος 2017 και το ποσό 55.901,40 € αφορά το έτος 2018, Κ.Α.Ε. 
02.30.6262.043  µε περιγραφή : '' Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων 
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Λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυρ/σίας & άρδευσης Άλσους “, µε CPV : 
50324100-3. 

 
Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 22625/22-9-2017 ∆ιακήρυξη 

∆ηµάρχου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑM 17PROC001992316 
2017-9-25) και µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 22626/22-9-2017 Περίληψη (Α∆ΑM 
17PROC001991343 2017-9-25), ∆ιακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, σε συνδυασµό µε τα 
απαιτούµενα προσόντα και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν (επί ποινή 
αποκλεισµού) οι συµµετέχοντες, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που 
ορίζονται στην υπ.΄αρίθµ. Α.Μ. 97/2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412 
ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016 για την  ''Συντήρηση Η/Μ  & Λοιπών εγκαταστάσεων 
λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους '' ( 
Α.Μ. 97/2017), 73.800,00  ΕΥΡΩ ,  ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού την 9/10/2017 (ώρα 10.30π.µ.), ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 260/2016 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
 Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ∆ΥΟ  (2) συµµετέχουσες εταιρείες: 
 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΣΤΑΘΗΣ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

∆εληγιαννάκη 20, Αθήνα 104 
45 

24443/09-10-
2017 

2 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Ανοίξεως 39, Καµατερό  24444/09-10-
2017 

  
Η επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

προσφορών των ανωτέρω διαγωνιζόµενων, συνέταξε το υπ΄άριθµ. 
24482/2017 Πρακτικό διενέργειας µε το οποίο αποφάσισε ότι γίνεται δεκτός ο 
παρακάτω  ο οποίος προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά της 
διακήρυξης: 

 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Ανοίξεως 39, 
Καµατερό  

24444/09-10-
2017 

 

Ο διαγωνιζόµενος «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε.», απορρίφθηκε  
διότι δεν προσκόµισε τα απαραίτητα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπ΄ αριθµ. 
22625/22-09-2017 διακήρυξης, δικαιολογητικά. Πρός τούτο εκδόθηκε η 
υπ΄αριθµ. 236/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 
κοινοποιήθηκε άµεσα σε όλους τους προσφέροντες . 

H επιτροπή  διενέργειας – αξιολόγησης συνεδρίασε την 24/10/2017,  
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών που 
κατατέθηκαν για τη διαδικασία του ανωτέρω διαγωνισµού. Με  το υπ΄αριθµ. 
25847/2017  Πρακτικό ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,  η 
Επιτροπή αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου 
ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ∆/νση: Ανοίξεως 39, Καµατερό τηλ. 210 
9921292,  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 55.726,13€ (ΦΠΑ 24% 
13.374,27€), σύνολο: 69.100,40 € (µε ΦΠΑ).  Προς τούτο εκδόθηκε η 
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υπ΄αριθµ.250/2017 Απόφαση Οικονοµικής επιτροπής η οποία ενέκρινε το το 
υπ΄αριθµ. 25847/2017  πρακτικό. 

Στη συνέχεια  µε το υπ΄αρ.πρωτ. 27374/2017 έγγραφο απεστάλη 
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών. Ο  προσωρινός ανάδοχος  
προσκόµισε  µε τον υπ΄αριθµ. Πρωτ.27744/2017  σφραγισµένο  φάκελο  τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης  σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη. 
Προς τούτο  συντάχθηκε  το υπ.΄ αρίθµ πρωτ.  27845/13-11-2017 πρακτικό 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε το  οποίο προτείνεται 
στην Οικονοµική Επιτροπή η κατακύρωση της υπηρεσίας : « Συντήρηση 
Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυρ/σίας & 
άρδευσης Άλσους» Α.Μ. 97/17, στον ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 
 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης για : 
 
την έγκριση του υπ’ αριθ. 27845/13-11-17  Πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού και την ανάδειξη του ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ως 
οριστικού αναδόχου του διαγωνισµού « Συντήρηση Η/Μ & λοιπών 
εγκαταστάσεων Λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυρ/σίας & άρδευσης 
Άλσους», ο οποίος προσέφερε το ποσό των 55.726,13€ (ΦΠΑ 24% 
13.374,27€), σύνολο: 69.100,40 € (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. 44/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την Α.Μ. 
97/2017 σχετική µελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 
3852/10 και 
 

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 80 και 

του άρθρου 103 παρ. 6 

 

2) Τους όρους της υπ΄αριθ.  πρωτ. 22625/22-9-2017 διακήρυξης 

∆ηµάρχου 

 

3) Το αριθ. πρωτ. 27845/13-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού µειοδότη-κατακύρωσης της υπηρεσίας 

 
και µελέτησε όλα τα λοιπά έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

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

(5ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 
 

Την έγκριση του υπ’ αριθ. 27845/13-11-2017  Πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού και την ανάδειξη του ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ως 
οριστικού αναδόχου του διαγωνισµού της υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & 
λοιπών εγκαταστάσεων Λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυρ/σίας & 
άρδευσης Άλσους», ο οποίος προσέφερε το ποσό των 55.726,13€ (πλέον 
ΦΠΑ 24% 13.374,27€), ήτοι σύνολο: 69.100,40 € (µε ΦΠΑ).   
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• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ. Κόντος, ο οποίος 
απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  276/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

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

             Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

5. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τµήµα Άλσους 

6.  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

8. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

9. Τµήµα Λογιστηρίου 

10. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

11. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 
 
Συνηµµένο:  
 
Το υπ.΄ αρίθµ πρωτ.  27845/13-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του διαγωνισµού της υπηρεσίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 

Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, 13-11-2017  

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27845 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» ∆ΗΜΟΥ 

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ –Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2017 & 2018, Α.Μ. 97/2017 

 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο 2ο όροφο του, επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. 
Αναργύρων, δηµοτικού καταστήµατος, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 13/11/2017 και ώρα 
1.00 µ.µ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών υπηρεσιών, που όρισε η 
Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 260/2016 απόφασή της, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο για τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» ∆ΗΜΟΥ 

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ –Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2017 & 2018, Α.Μ. 97/2017, 
όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 22625/22-09-2017 (Α.∆.Α.Μ. 
17PROC001992316 2017-09-25), διακήρυξη διαγωνισµού και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις: 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
ορίζουν τα άρθρα 158 και 209. 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ορίζουν τα 
άρθρα 58 και 72.  

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

•  Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) «∆ικαστική προστασία κατά ση σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως 
τροποποιήθηκαν µε την οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335). 

• Το Ν. 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων», άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

• Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την 
υποπαράγραφο 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-
2014). 

• Την Υ.Α. Π.Ι /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
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• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτεία (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δηµόσιο λογιστικό & 
άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 µε την τροποποίηση του 
Ν.4412/2016. 
 
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρούσες:  
 

1. Καλογιάννη Βασιλική, Πρόεδρος 
2. Τάκη Ελένη, Μέλος 
3. Επταηµέρου Μαρίνα, Γραµµατέας 

 
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, έχοντας υπ’ όψη: 
• Την Α.Μ. 97/2017 µελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆/νση  

Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ΝΦ-ΝΧ και αφορά την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑTAΣTAΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» ∆ΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ –
Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2017 & 2018,  

• Την υπ' αρίθµ. 260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισµού- αξιολόγησης και γνωµοδότησης των 
ενστάσεων. 

• Την υπ’ αριθµ. 185/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 73.800€ µε ΦΠΑ 24% και η διάθεση 
σχετικής πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑTAΣTAΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» του ∆ήµου µε τη δέσµευση του ποσού των 17.898,60€ για 
το έτος 2017 (ΠΑΥ 351/2017) και του ποσού των 55.901,40€ για το έτος 2018. 

• Την υπ’ αριθµ. 212/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η υπ΄ αριθµ. ΑΜ 97/2017 Μελέτη και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας. 

• Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 25847/24-10-2017 πρακτικό διενέργειας & αξιολόγησης και 
την υπ’ αριθµ. 250/2017 (αριθµ. πρωτ. ∆ΦΧ 26609/31-10-2017) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
κηρύχθηκε ο προσωρινός µειοδότης-ανάδοχος. 

• Την υπ’ αριθµ. 27374/08-11-2017 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών. 
• Το φάκελο µε τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο διαγωνιζόµενος, µε αριθµ. πρωτ. 

27744/10-11-2017. 
 
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» προσκόµισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 16, 
σύµφωνα µε την υπ. αριθ. πρωτ. 22625/22-09-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
 

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί : 

Υπέρ της κατακύρωσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» ∆ΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ –Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2017 & 

2018, Α.Μ. 97/2017, στον διαγωνιζόµενο «ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ». 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε πέντε (5) αντίγραφα. 
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Η Επιτροπή 

 

 

1. Καλογιάννη Βασιλική, Πρόεδρος 

 

 

2. Τάκη Ελένη, Μέλος 

 
 

3. Επταηµέρου Μαρίνα, Γραµµατέας 
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