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Θέμα 12
Ο
 : «Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος ππόσειπος  διαγωνιζμού ζύμθωνα 

με ηην ςπ΄ απιθ. Ππωη. 5134/8.6.2016 διακήπςξη, για ηην ςπηπεζία  «ΠΑΡΟΥΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΤΝΓΔΖ Γ.Δ. ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ ΜΔ  ΡΑΦΖΝΑ»  και καηακύπωζη ηος  

αποηελέζμαηορ ηος διαγωνιζμού» 

 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 19
ηρ

 ςνεδπίαζηρ έηοςρ 2016 ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος 

Ραθήναρ – Πικεπμίος. 

 

 

ηελ Ραθήλα, ζήκεξα ηελ 23
η 

ΗΟΤΝΗΟΤ 2016, ημέπα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώπα 13.00 ζπλήιζε ζε ζςνεδπίαζη 

η Οικονομική Δπιηποπή ηος Γήμος, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Ραθήλαο, επί ηεο νδνύ Αξαθελίδσλ Αιώλ 

10 - 12, θαηόπηλ ηηρ ςπ’ απ.5758/17-6-2016  πποζκλήζεωρ ηος Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ε 

νπνία δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε /ή δηαβηβάζηεθε κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε απηήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

75 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ο Ππόεδπορ διαπίζηωζε όηι από ηα επηά (7) μέλη ηηρ 

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ήηαν παπόνηα ηα  πένηε (5):  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

(αν και νόμιμα πποζεκλήθηζαν δεν 

πποζήλθαν) 

1. ΠΗΣΗΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
1. ΒΛΑΥΑΚΖ ΥΡΤΟΤΛΑ 

2. ΜΠΟΤΡΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 
2. ΣΟΚΑ ΑΜΑΛΗΑ 

3. ΠΑΛΠΑΣΕΖ ΑΝΣΧΝΖ (αναπληπωμαηικό 

μέλορ 

 

 

4. ΠΑΡΟΗΚΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

 
 

5. ΦΑΦΟΤΣΖ ΓΑΜΗΑΝΟ 
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ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θα Λακπξηλή Γεσξγνγάια, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαπηία – θαζώο από ην ζύλνιν ησλ επηά (7) μελών ήηαν παπόνηα ηα πένηε (5) 

μέλη, ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θύξην 

Δπάγγειν Μπνπξλνύ  ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ππ’ αξ 12
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Λήςε 

απόθαζεο πεξί  έγκπιζη ηος ππακηικού διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος ππόσειπος  διαγωνιζμού 

ζύμθωνα με ηην ςπ΄ απιθ. Ππωη. 5134/8.6.2016 διακήπςξη, για ηην ςπηπεζία  «ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΤΝΓΔΖ Γ.Δ. ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ ΜΔ  ΡΑΦΖΝΑ» και ηηρ 

καηακύπωζηρ ηος  αποηελέζμαηορ ηος διαγωνιζμού. 

 

 

 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
γηα ηελ ππεξεζία "ΠΑΡΟΥΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΤΝΓΔΖ Γ.Δ. ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 

ΜΔ ΡΑΦΖΝΑ" πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο  73.770,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α    

 

ηε Ραθήλα ζήκεξα ηελ 16-06-2016, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην 

Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη επί ηεο νδνύ Αξαθελίδσλ Αιώλ 12  ε Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ θαη εξγαζηώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 πνπ 

ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 02/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ δηελέξγεηα θαη αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία " ΠΑΡΟΥΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΤΝΓΔΖ Γ.Δ. ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ ΜΔ ΡΑΦΖΝΑ "  ζύκθσλα κε ηελ  ππ΄ αξηζκ. πξση.. 

5134/08-06-2016 δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξόληεο: 

1) Λεγάθε Γεσξγία (Πξόεδξνο Δπηηξνπήο) 

2) Κάθαξεο Δπάγγεινο (Μέινο) 

3) Γηθίδε Δπαγγειία  (Μέινο) 

 

Η Δπηηξνπή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό, ζπληάζζεη ην παξόλ Πξαθηηθό, ζην νπνίν θαηαρσξεί απηνύο πνπ 

ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζαλ, ηελ πιεξόηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεη, ην 

ππνγξάθεη θαη ην ζθξαγίδεη. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ θαη κεηά ηελ 

10:00π.κ όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ, ν Πξόεδξνο δήισζε ηελ ιήμε θαηάζεζεο 

πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ην (άξζξν 18 παξ.7 ΠΓ 28/80 - Παξειζνύζεο ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, 

θεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, λήξαζα ε παξάδνζε ησλ πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη απηό 

ζηα πξαθηηθά απαγνξεπνκέλεο δη' νηνλδήπνηε ιόγν ηεο απνδνρήο κεηαγελεζηέξσο πξνζθνξάο, επί πνηλή 

αθπξόηεηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ε επίδνζε πξνζθνξώλ, πνπ άξρηζε πξηλ ηελ νξηδόκελε ζηε 

δηαθήξπμε ώξα ιήμεσο απνδνρήο πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη άλεπ δηαθνπήο θαη κεηά ηελ ώξα απηήλ) . 

ηνλ δηαγσληζκό ππέβαιιαλ πξνζθνξά δπν (2) εηαηξείεο κε επσλπκία: 

 

1) ΑΦΟΗ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΗΑ με δπαζηηπιόηηηα ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ.Π.Δ 

δ.η "ΟΗΑΝΘΖ Δ.Π.Δ"με έδπα : ΣΑΓΗΟΤ 3 ΑΘΖΝΑ  Α.Φ.Μ. 095747560 Γ.Ο.Τ Γ΄ 

ΑΘΖΝΧΝ  ΣΖΛ. 210 3234120 & 2103231638 με θάκελο πποζθοπάρ πος καηαηέθηκε 

ζηο ππωηόκολλο ηος Γήμος με απιθμ. ππωη. 5634/16-06-2016. 

 

2) ΝΗΚ.& ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ  Δ.Π.Δ με δπαζηηπιόηηηα ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ με έδπα : Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 279 ζηο Κ. ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΣΣΗΚΖ Α.Φ.Μ 

095660663 Γ.Ο.Τ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΣΖΛ. 210 6740440 πος καηέθεζε ηην πποζθοπά δια 

ηος νόμιμος εκπποζώπος ηηρ κ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΛΖΜΖ  με ΑΓΣ. ΑΒ 573704. 

Αξρηθά ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θ.ι.π), ελέθξηλε 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ εηαηξηώλ ζηνλ πξόρεηξν δηαγσληζκό θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξώλ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025957_N0000000192_S0000002265
ΑΔΑ: ΩΝΦΤΩ16-ΔΛΙ
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Η Δπηηξνπή εξέηαζε ηα δικαιολογηηικά ηων  εηαιπειών, ΑΦΟΗ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΗΑ και ΝΗΚ.& ΔΤΑΓ. 

ΣΟΚΑ  Δ.Π.Δ θαη δηαπίζησζε ηελ  πιεξόηεηα θαη ε νξζόηεηα απηώλ 

 ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ησλ  ηερληθώλ  πξνζθνξώλ  θαη 

εμεηάζηεθαλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζαλ νη δηαγσληδόκελνη. Μεηά από ηελ εμέηαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ θαθέισλ ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ δηαπηζηώζεθε όηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία 

πιεξνύζαλ ηα νξηδόκελα από ηελ δηαθήξπμε θαη ε Δπηηξνπή έθαλε δεθηνύο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηηο δηαγσληδόκελεο εηαηξείεο. 

ηελ ζπλέρεηα θαη αθνύ δεηήζεθε θαη ε ζύκθσλε γλώκε ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ησλ δπν εηαηξηώλ, ε 

επηηξνπή πξνρώξεζε θαη ζην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθώλ  πξνζθνξώλ  νη  νπνίεο  είλαη θαη ε παξαθάησ: 

Η ΑΦΟΗ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΗΑ θαηέζεζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 47.226,00 επξώ άλεπ Φ.Π.Α έρνληαο θάλεη 

έθπησζε 20,62%. 

Η ΝΗΚ.& ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ  Δ.Π.Δ θαηέζεζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 44.625,00 επξώ άλεπ Φ.Π.Α έρνληαο 

θάλεη έθπησζε 24,99%. 

 

 

ύκθσλα ε Δπηηξνπή  πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία ΝΗΚ.& ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ  

Δ.Π.Δ με δπαζηηπιόηηηα ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ με έδπα : Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 279 ζηο Κ. 

ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΣΣΗΚΖ Α.Φ.Μ 095660663 Γ.Ο.Τ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΣΖΛ. 210 6740440 πος έσει 

καηαθέζει ηην πλέον οικονομικόηεπη πποζθοπά με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή. 

Σο παπόν ππακηικό κοινοποιείηαι ζηην Οικονομική Δπιηποπή. 

 

Πποηείνεηαι : 

Καηόπηλ ηεο δηαβίβαζεο ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο πνπ αθνξά ηνλ πξόρεηξν 

δηαγσληζκό γηα  ηελ ππεξεζία  «ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ –ΤΝΓΔΗ Γ.Δ. 

ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΜΔ  ΡΑΦΗΝΑ» όπσο νξίδεηαη ζηελ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 5134/8.6.2016  δηαθήξπμε 

ηνπ Γεκάξρνπ, λα γίλεη ιήςε απόθαζεο γηα :  

α) ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εξγαζία . «ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ –ΤΝΓΔΗ Γ.Δ. ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΜΔ  

ΡΑΦΗΝΑ» θαη 

 β) ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξόρεηξνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ εξγαζία «ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ –ΤΝΓΔΗ Γ.Δ. ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΜΔ  ΡΑΦΗΝΑ» ζηελ 

εηαηξεία ΝΗΚ.& ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ  Δ.Π.Δ με δπαζηηπιόηηηα ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ με έδπα : Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 279 ζηο Κ. ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΣΣΗΚΖ Α.Φ.Μ 095660663 

Γ.Ο.Τ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΣΖΛ. 210 6740440 πνπ έρεη θαηαζέζεη ηελ πιένλ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό 44.625,00 εςπώ άνες Φ.Π.Α έρνληαο θάλεη έθπησζε 24,99%, ηεξώληαο ην 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.  

 

Ο θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ87Α/7-6-2010) θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Φαθνύηε  

 
Α) Δγθξίλεη ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εξγαζία . 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ –ΤΝΓΔΗ Γ.Δ. ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΜΔ  ΡΑΦΗΝΑ» 

θαη 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξόρεηξνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ εξγαζία 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ –ΤΝΓΔΗ Γ.Δ. ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΜΔ  ΡΑΦΗΝΑ» 

ζηελ εηαηξεία ΝΗΚ.& ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ  Δ.Π.Δ με δπαζηηπιόηηηα ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ με έδπα : Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 279 ζηο Κ. ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΣΣΗΚΖ Α.Φ.Μ 095660663 

Γ.Ο.Τ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΣΖΛ. 210 6740440 πνπ έρεη θαηαζέζεη ηελ πιένλ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό 44.625,00 εςπώ άνες Φ.Π.Α έρνληαο θάλεη έθπησζε 24,99%, ηεξώληαο ην 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.  

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο   

 
Ζ απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  134  / 2016 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

(αν και νόμιμα πποζεκλήθηζαν δεν 

πποζήλθαν) 

1. ΠΗΣΗΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΡΟΔΓΡΟ 1. ΒΛΑΥΑΚΖ ΥΡΤΟΤΛΑ 

2. ΜΠΟΤΡΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 2. ΣΟΚΑ ΑΜΑΛΗΑ 

3. ΠΑΛΠΑΣΕΖ ΑΝΣΧΝΖ (αναπληπωμαηικό 

μέλορ) 
 

4. ΠΑΡΟΗΚΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ  

5. ΦΑΦΟΤΣΖ ΓΑΜΗΑΝΟ  

 

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΗΣΗΚΗΓΖ 

ΑΔΑ: ΩΝΦΤΩ16-ΔΛΙ
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