
  

 
 

 
           
 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 4/2017 Συνεδρίασης 

 της Εκτελεστικής Επιτροπής  του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

  
  Αριθ. απόφασης                                                               Περίληψη 

     12/2017                                                 «΄Εγκριση ή µη του πρακτικού της              
                                                                     επιτροπής διαγωνισµών  για την συντήρηση                                                                                       
                                                             των  κολυµβητικών δεξαµενών» 
 
                                                                                  

      Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ.  «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», την  28 Φεβρουαρίου  2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη  και ώρα  
12.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή  µετά από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, 
σύµφωνα µε  τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει νόµιµη απαρτία, από το σύνολο των 3 τακτικών µελών βρέθηκαν  παρόντα -3-  
τακτικά µέλη 
 
 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Πρόεδρος) Τζώρτζης ∆ελατόλας 

(Αντιπρόεδρος),  Ανδριανός Παυλόπουλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: Ελένη Ζαφειράκη  Νικόλαος Παυλίδης 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: Έγκριση ή µη του µε αριθ. πρωτ. 

1102/22.2.17 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµών σχετικά µε τον διαγωνισµό 

για  την συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών 

δεξαµενών του «∆ηµοτικού Πάρκου αθλητισµού και αναψυχής».    

 Η επιτροπή διαγωνισµών εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές των εταιρειών και 

έλεγξε τα  υποβληθέντα στοιχεία και  δικαιολογητικά και µε το µε αριθ. πρωτ. 

1102/22.2.17 πρακτικό της διαπίστωσε τα παρακάτω: 

 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών 

δεξαµενών. 

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στην Καλλιθέα και στο γραφείο µας, που βρίσκεται στην Ναυταθλητική Μαρίνα, σήµερα 
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.30 , συνήλθε η επιτροπή διαγωνισµού 
προκειµένου να διενεργήσει το διαγωνισµό για την εργασία , όπως αναφέρεται στην  µε 
αριθ. 7/2017 απόφαση Ε.Ε που αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  ήταν παρόντες: 
1.  ΚΟΡ∆ΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               Πρόεδρος 
1.  ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                Μέλος 
2.  ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ                                Μέλος 
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Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, την κανονισµένη ώρα κήρυξε την έναρξη της παραλαβής 
προσφορών και προσήλθαν για την υποβολή προσφορών κατά σειρά : 
Eταιρεία  ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1067/22.2.17 
ENGIE HELLAS 1068/22.2.17 
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1069/22.2.17 
ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε 1070 /22.2.17 
ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε 1071/22.2.17 
 
Παρελθούσης της ώρας λήξεως  της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτός άλλος συµµετέχων. 
Στη συνέχεια  η επιτροπή,  µε την παρουσία των διαγωνιζοµένων, προχώρησε στην 
αποσφράγιση των φακέλων και τον έλεγχο του υποφακέλου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς. 
Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των δικαιολογητικών της εταιρείας  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  και διαπιστώθηκε  ότι : 

- δεν κατατέθηκε βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από αναγνωρισµένη τράπεζα 
ή το ΤΣΜΕ∆Ε σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2 παρ.5. 

Υποβλήθηκε αντί βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, συστατική επιστολή της Εθνικής 
Τράπεζας ότι συνεργάζεται στον τοµέα των καταθέσεων.  

- ∆εν έχει προσκοµίσει ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µε χηµικό µηχανικό ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2 παρ. 8. 

Αντ’αυτού προσκόµισε δήλωση συνεργασίας µε ηλεκτρολόγο µηχανικό 
Η επιτροπή κατόπιν των προαναφερθέντων  αποφάσισε ότι δεν µπορεί η εταιρεία 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ να συµµετάσχει στο διαγωνισµό διότι σύµφωνα µε το Άρθρο 
10 παρ.3 της προκήρυξης αναφέρεται «Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του 
διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες 
 
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των δικαιολογητικών της εταιρείας ENGIE 
HELLAS και διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου. 
 
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των δικαιολογητικών της εταιρείας  
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και διαπιστώθηκε ότι :  

- ∆εν προσκόµισε κατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2 
παρ.2 

- ∆εν δήλωσε ποιος είναι ο επιβλέποντας επιστήµονας (ονοµατεπώνυµο) 
σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2.παρ.6 

- ∆εν έχει προσκοµίσει ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µε χηµικό µηχανικό ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2 παρ. 8. 

- ∆εν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος του επιβλέποντα επιστήµονα σύµφωνα 
µε το Αρ. 6.2 παρ. 7 

Με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου δηλώνεται ότι θα συνεργαστεί µε κάποιο µηχανολόγο 
µηχανικό πολυτεχνικής σχολής , σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος του έργου. 
Η επιτροπή κατόπιν των προαναφερθέντων  αποφάσισε ότι δεν µπορεί η εταιρεία 
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ να συµµετάσχει στο διαγωνισµό διότι σύµφωνα µε το Άρθρο 10 
παρ.3 της προκήρυξης αναφέρεται «Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του 
διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες». 
 
Κατόπιν πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των δικαιολογητικών της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε και διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου. 
 
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των δικαιολογητικών της εταιρείας  
ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει προσκοµίσει κατάσταση προσωπικού του 
υποψηφίου από την επιθεώρηση εργασίας, έχει προσκοµίσει ιδιωτικό συµφωνητικό 
συνεργασίας µε τον µηχανολόγο µηχανικό Κο Καµπύλη Παναγιώτη και υπεύθυνη δήλωση 
του ιδίου ότι αποδέχεται να συνεργαστεί µε το συµµετέχοντα για την εκτέλεση της 
σύµβασης, σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2 παρ. 8.: «Σε περίπτωση που δεν ανήκει στο 
προσωπικό της επιχείρησης θα προσκοµίσει ιδιωτικό συµφωνητικό ή υπεύθυνη 
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δήλωση ότι αποδέχεται να συνεργαστεί µε το συµµετέχοντα για την εκτέλεση της 
σύµβασης» 
 
Η επιτροπή διαγωνισµών εισηγείται  στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού την  
συνέχιση του διαγωνισµού µε την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
εταιρειών που διαπιστώθηκε η πληρότητα των  φακέλων τους : ENGIE HELLAS, 
 ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε και ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε 
 
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
 
ΚΟΡ∆ΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
                              
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      
    
ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 

 
Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε την έγκριση ή µη του πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισµών  . 

              

 

   Η  εκτελεστική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2. Την 7/2017(Α∆Α:66Ψ4ΟΛΨΦ-ΓΑΛ) απόφαση Ε.Ε, που αφορά την 

επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού την έγκριση δαπάνης , διάθεση πίστωσης, 
έγκριση τεχνικής περιγραφής, ορισµός επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης 
προσφορών και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  

3. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών µε αριθ. πρωτ.   1102/22.2.17 
4. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Εγκρίνει :  

1ον   Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών µε αριθ. πρωτ:   1102/22.2.17 
2ον   Την  συνέχιση του διαγωνισµού µε την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των εταιρειών που διαπιστώθηκε η πληρότητα των  φακέλων τους : 
ENGIE HELLAS, ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε και ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε 
 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό – 12 - και δηµοσιεύθηκε την 2/3/2017. 
Μετά το τέλος των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                               ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ 
 
 

                                                                                    ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΥΥΥΟΛΨΦ-ΟΡΞ
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