
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 12/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                            Περίληψη 
  76/2019                                                         «Επικύρωση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής     
                                                                        διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την  
                                                                         υπηρεσία “συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού  
                                                                            εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών’’ 
                                                                                                        του Ν.Π.Δ.Δ.» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 26 Ιουνίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 4685/21-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -7- τακτικά μέλη και -4- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, Βάιος Γιαννίρης, Ευτυχία Λαδά και Αγγελική 
Τσιακμάκη. 
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-
Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, 
Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης και Ελένη Χατσαρίδου. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ., Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη 
και Αναστασία Μεζίνη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. 
Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, Βάϊος Γιαννίρης και Αγγελική 
Τσιακμάκη. 
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      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης για συζήτηση ως κατεπείγον που έχει όπως πιο κάτω : 

 
Παρακαλούμε όπως στην συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε εκτάκτως και το 
επείγον θέμα : 
 Επικύρωση του πρακτικού  Νο2  της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών, που είχε οριστεί με την υπ' αριθ. 69/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την υπηρεσία «συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και των κολυμβητικών δεξαμενών» του Ν.Π.Δ.Δ.» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.106/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004973924) Απόφαση (Διακήρυξη) του Προέδρου  
 
Για το ανωτέρω θέμα έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής :     
Η υφιστάμενη σύμβαση (ΑΔΑ: Ω75ΡΟΛΨΦ-ΚΙΤ) λήγει στις 26/6/2019 και είναι 
επιτακτική ανάγκη για  λόγους ασφαλείας και υγιεινής των χρηστών να 
συνεχίσουν να συντηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις Υ.Α. Γ1/443/1973 - Περί 
κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών 
(ΦΕΚ 87/Β/24-1-73). 
                                                                                                                        
Στον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, στις 20/6/2019 η επιτροπή  προχώρησε, 
σύμφωνα με την 127/2019(ΑΔΑ:ΩΑΥΞΟΛΨΦ-ΤΘ7) απόφαση Προέδρου που αφορά 
την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (Αρ.πρωτ.4580/18.6.2019) της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ 
Ι.Κ.Ε  
Επειδή δύο πιστοποιητικά που προσκόμισε η εταιρεία δεν έχουν εκδοθεί εντός 30 
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολή τους, η επιτροπή διαγωνισμού, με το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 4631.20/6/2019 έγγραφό της, ζήτησε από την εταιρεία να προσκομίσει 
εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου, επικαιροποιημένα τα δύο 
πιστοποιητικά για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού. 
Σήμερα Δευτέρα  24/6/2019  κατατέθηκε φάκελος στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ με αριθ. 
πρωτ.4706-24/6/2019 με τα δύο ζητηθέντα επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά από 
την εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε. που είναι σύμφωνα με τους όρους και τις πρόνοιες  του 
άρθρου 9 της διακήρυξης. 
  Διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι σύμφωνα με τους όρους και 
τις πρόνοιες  του άρθρου 9 της διακήρυξης. 
Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται  στο Δ.Σ. του Οργανισμού την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και των κολυμβητικών δεξαμενών», στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε» 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά  της  εταιρείας, η  οποία ανέρχεται στο ποσό   
των τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(36.979,28 €). 
 

       Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2. Την υπ’ αριθ.106/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004973924) Απόφαση (Διακήρυξη) του 

Προέδρου 
3. την υπ' αριθ. 69/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
4. τις διατάξεις Υ.Α. Γ1/443/1973 - Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών 

κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73). 
5. την 127/2019(ΑΔΑ:ΩΑΥΞΟΛΨΦ-ΤΘ7) απόφαση Προέδρου 
6. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 
        1ον Επικυρώνει, τα Νο 2 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών 
δεξαμενών» 
       2ονΚατακυρώνει, την εκτέλεση της εργασίας «συντήρηση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», στην εταιρεία 
με την επωνυμία «ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε» σύμφωνα με την οικονομική προσφορά  της  
εταιρείας, η  οποία ανέρχεται στο ποσό   των τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα εννιά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (36.979,28 €). 
 
        
                                                                               

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισε λευκό το μέλος  του Δ.Σ., κ. 

Βασιλική Μαργαρίτη. 

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισε το μέλος  του Δ.Σ., κ. 

Ιωάννης Κουφόπουλος. 

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, αποτελεί το Νο 2 πρακτικό 

της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -76- και δημοσιεύθηκε την 27/6/2019. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

 ΜΩΫΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΚΑΛΛΙΘΕΑ  20/6/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 
‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
κολυμβητικών δεξαμενών. 

 

 
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
“Για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
κολυμβητικών δεξαμενών του Ν.Π.Δ.Δ.» 
 
Στην Καλλιθέα και στο γραφείο μας, που βρίσκεται στην Ναυταθλητική Μαρίνα, την 
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.30 , συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ‘ αριθμ. 
69/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  προκειμένου να διενεργήσει το 
διαγωνισμό για την εργασία , όπως αναφέρεται στην  με αριθ. 70/2019 απόφαση Δ.Σ. 
που αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  ήταν παρόντες: 
 
1.  ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               Πρόεδρος 
2.  ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                           Μέλος 
3.  ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ                                Μέλος 
 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, προκειμένου να  συνεχίσει τη διαγωνιστική διαδικασία - 
Άνοιγμα φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού -  για την εργασία 
συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών 
δεξαμενών “ , όπως αναφέρεται στην   υπ’ αριθ.106/2019 (ΑΔΑΜ: 
19PROC004973924) Απόφαση (Διακήρυξη) του Προέδρου. 
  
Η επιτροπή  προχώρησε, σύμφωνα με την 127/2019(ΑΔΑ:ΩΑΥΞΟΛΨΦ-ΤΘ7) 
απόφαση Προέδρου που αφορά την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στην 
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αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(Αρ.πρωτ.4580/18.6.2019) της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε 
 
 Διαπιστώνεται ότι το πιστοποιητικό ΕΒΕΑ  είχε  ημερομηνία έκδοσης 28/12/2018 και 
το καταστατικό της εταιρείας είχε ημερομηνία 2019.02.12  
Όπως ορίζεται στο 9ο  άρθρο της διακήρυξης των όρων του διαγωνισμού στην υπ’ 
αριθ.106/2019(ΑΔΑΜ:19PROC004973924) Απόφαση (Διακήρυξη) του Προέδρου 
παράγραφο 4 και 5 «Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει 
εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή του,….. 
 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες 
μέρες πριν από την υποβολή τους, ». 
 
 
 
Επειδή τα δύο αυτά  πιστοποιητικά που προσκόμισε η εταιρεία δεν έχουν εκδοθεί 
εντός 30 ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολή τους η επιτροπή διαγωνισμού, 
με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4631.20/6/2019 έγγραφό της, ζήτησε από την εταιρεία να 
προσκομίσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου, αυτά τα δύο 
πιστοποιητικά με καινούριες ημερομηνίες έκδοσης για να προχωρήσει η διαδικασία 
του διαγωνισμού. 
 
Σήμερα Δευτέρα  24/6/2019  κατατέθηκε φάκελος στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ με αριθ. 
πρωτ.4706-24/6/2019 με τα δύο ζητηθέντα επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά από 
την εταιρεία που είναι σύμφωνα με τους όρους και τις πρόνοιες  του άρθρου 9 της 
διακήρυξης.  
 
Η επιτροπή διαγωνισμών εισηγείται  στο Δ.Σ του Οργανισμού την επικύρωση του 
πρακτικού Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού και την κατακύρωση του διαγωνισμού για 
την εργασία “ συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
κολυμβητικών δεξαμενών “, στην   εταιρεία  ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε, της οποίας η προσφορά 
ανέρχεται στο  ποσό ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ 
και είκοσι οκτώ λεπτών (36.979,28 €) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

                         
 
    ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            Πρόεδρος 
 
    ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                   Μέλος 
 
    ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ              Μέλος 
                 
.   
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