
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           1ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 283-20/02/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Ιωάννης Παπαιωάννου, 12) Ιωάννα Χήνη & 
13) Παναγιώτης Ποντίδας   
Η κυρία Μαρία Μπάστα δεν προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
Στη συνεδρίαση, στο θέμα 3 προσήλθαν οι κύριοι Αλέξανδρος Βαρσάνης και Γαβριήλ Αραμπατζής 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 5/2020 
  
Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας/παροχής υπηρεσίας «εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού και 
απολύμανσης κολυμβητηρίου» και ανάδειξη αναδόχου. 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Στις 17 μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη, διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός βάσει των διατάξεων 
του Ν.4412/16, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών με την 
υπ’ αριθ. 138/2018 απόφαση του Δ.Σ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης 
τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού & απολύμανσης κολυμβητηρίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθ. 1719/4-12-2019 διακήρυξη (ΑΔΑ:6Υ1ΥΟΛ02-ΣΕ7)). 
 
Με την υπ’ αριθ. 104/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώθηκε το πρακτικό της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την 
εκτέλεση της της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων 
καθαρισμού & απολύμανσης κολυμβητηρίου» ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία:  
 
Χρήστος Ι. Αντωνίου Εργολήπτης Δημοσίων Έργων  
με έδρα Ηλιούπολη , οδός Ερατοσθένους αριθ. 6 Τ.Κ. 16341 
 
Εν συνεχεία, στάλθηκε στον προσωρινό ανάδοχο εστάλη η υπ’ αριθ. 128/24-1-2020 έγγραφη πρόσκληση, 
προκειμένου να προσκομίσει σε χρονικό διάστημα 20 ημερών τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου), ως αυτά προσδιορίζονται στην υπ΄αριθμ. 1719/4-12-2020 διακήρυξη του 
συνοπτικού διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, προς απόδειξη 
των ισχυρισμών του με το ΤΕΥΔ που υπέβαλε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Στις 24 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα και 
προσηκόντως στο πρωτόκολλο του Ν.Π. σφραγισμένο φάκελο με τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 172/24-1-2020 
 
Κατόπιν στις 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βάσει του Ν.4412/16, 

ΑΔΑ: 9Τ73ΟΛ02-ΒΝΩ



προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων) που 
υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος και να συντάξει το σχετικό πρακτικό ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 
 
Η επιτροπή προέβει στην αποσφράγιση του υποβληθέντος φακέλου και διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός 
ανάδοχος υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων, ως αυτά 
προσδιορίσθηκαν βάσει της υπ΄αριθμ. 1719/4-12-2019  διακήρυξης του διαγωνισμού.  
 
Συγκεκριμένα υπέβαλε:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Φορολογικής ενημερότητα  

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  

4. Πιστοποιητικό ΕΒΕΕΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων και τη σύνταξη του πρακτικού, 
ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 103 του Ν.4412/16, διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο του διαγωνισμού και το παρόν πρακτικό στην στο 
διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π., προκειμένου να προβεί στη λήψη απόφασης σχετικά με την επικύρωση του 
παρόντος πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού κατά το άρθρο 103 του 
Ν.4412/16 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ 
εγκαταστάσεων καθαρισμού & απολύμανσης κολυμβητηρίου» στον αναδειχθέντα ανάδοχο με την 
επωνυμία:  
 
Χρήστο Ι. Αντωνίου Εργολήπτης Δημοσίων Έργων  
με έδρα Ηλιούπολη , οδός Ερατοσθένους αριθ. 6 Τ.Κ. 16341 
AΦΜ: 018632945  
Τηλ.: 210-9921292  
Fax: 210-9961787 
E-mail:  antoniouxr@tee.gr 
 
σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του, συνολικού ύψους συνολικού ύψους 36.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24% (ποσού 8.640,00€), ήτοι σύνολο 44.640,00€.  
Συνεπώς, έχοντας υπόψη: 
 
 Την υπ’ αριθ. 104/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για επικύρωση του πρακτικού 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  

 Την υπ’ αριθ. 128/24-1-2020 έγγραφη πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο περί υποβολής των 
αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 

 Το από 27/1/2019  πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

 Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) που υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθ. 
172/24-1-2020 έγγραφο 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως αυτές των άρθρων 105 και 117 

 Το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας εξυπηρετούνται βασικές ανάγκες του Ν.Π.. 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να: 
 
1. Επικυρώνει το από 27/1/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής περί ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες 
υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού & απολύμανσης κολυμβητηρίου» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16. 

ΑΔΑ: 9Τ73ΟΛ02-ΒΝΩ



 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού & 
απολύμανσης κολυμβητηρίου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

 
Χρήστο Ι. Αντωνίου Εργολήπτης Δημοσίων Έργων  
με έδρα Ηλιούπολη , οδός Ερατοσθένους αριθ. 6 Τ.Κ. 16341 
AΦΜ: 018632945  
Τηλ.: 210-9921292  
Fax: 210-9961787 
E-mail:  antoniouxr@tee.gr 
καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ύψους συνολικού 
ύψους 36.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ποσού 8.640,00€), ήτοι σύνολο 44.640,00€.  
  
     Η Επιτροπή 

1. ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ     2. ΜΠΕΛΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ        3. ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
    

     
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Επικυρώνει το από 27/1/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής περί ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες 
υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού & απολύμανσης κολυμβητηρίου» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16. 
 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού & 
απολύμανσης κολυμβητηρίου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 
 
Χρήστο Ι. Αντωνίου Εργολήπτης Δημοσίων Έργων  
με έδρα Ηλιούπολη , οδός Ερατοσθένους αριθ. 6 Τ.Κ. 16341 
AΦΜ: 018632945  
Τηλ.: 210-9921292  
Fax: 210-9961787 
E-mail:  antoniouxr@tee.gr 
καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ύψους συνολικού 
ύψους 36.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ποσού 8.640,00€), ήτοι σύνολο 44.640,00€. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  26/02/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 
Ιωάννης Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης 
Κύρκος, Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, 
Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Ιωάννης 
Παπαιωάννου, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ 
Αραμπατζής, Παναγιώτης Ποντίδας   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΑΔΑ: 9Τ73ΟΛ02-ΒΝΩ
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