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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

 

Απόσπασμα από το 27
ο
 πρακτικό της από 25-09-2015   συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Κατακύρωση πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την  ανάθεση της υπηρεσίας 

Συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων για κτίρια ευθύνης Δήμου Κω, 

Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π. για το έτος 2015»    

  

Σήμερα στις  25 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 31884/21-09-2015 πρόσκληση, που εκδόθηκε από την Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε  στα 

μέλη της αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των   

μελών ήσαν :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη                                  1. Φάκκος Ιάκωβος     

2. Κιάρης Μηνάς                                                          2. Μαρκόγλου Σταμάτιος 

3. Ζερβός Εμμανουήλ    

4. Γρηγοριάδου- Παντελίκιζη Βασιλεία
1
            οι οποίοι  κλήθηκαν   και  αιτιολογημένα   

5. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ 
2
                                            δεν προσήλθαν 

6. Σιφάκης Ηλίας   
3
                                       

7. Καλλούδης Ιωάννης 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Γεωργαντή Στυλιανή, υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή 

τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.    

  Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 343 

      Η  Πρόεδρος πριν την εισήγηση του 9
ου

 θέματος, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 7 παρ.2 μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:   

…..  «τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε 

ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: 

                                                
1 Το μέλος Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία βγήκε εκτός αιθούσης στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα 

με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 7 παρ.2. 
2 Το 3ο αναπλ. μέλος,  Χατζηκαλύμνιο  Μιχαήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού 

μέλους Κιαπόκα Καλλιόπη ( η οποία αιτιολογημένα δεν προσήλθε),  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 

3852/2010, και αποχώρησε κατά τη διάρκεια των προ ημερήσιων διάταξης θέματα.   
3 Το 1ο αναπλ. μέλος,  Σιφάκη Ηλία, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Λοΐζο 

Σταμάτιο ( ο οποίος αιτιολογημένα δεν προσήλθε),  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και αποχώρησε 

μετά το τέλος της συζήτησης και ψήφισης των προ ημερήσιων διάταξης θέματα.   

. 
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α) …………ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 

εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους»……..  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η  πρόεδρος ζήτησε από το μέλος Γρηγοριάδου- Παντελίκιζη Βασιλεία  

να εξέλθει της αιθούσης διότι είναι σύζυγος με τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή.   

 

Κατόπιν τούτου η πρόεδρος εισηγούμενη το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι: 

Με την αριθμ. 80/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια για την ανάθεση της υπηρεσίας 

Συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων για κτίρια ευθύνης Δήμου Κω, Δημοτικά 

κτίρια, Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π. για το έτος 2015 ,   ενδ. προϋπολογισμού   

10.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Με την αριθμ. 64/27-03-2015 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές και όροι του πρόχειρου διαγωνισμού . 

 Την 02-04-2015 εκδόθηκε η σχετική  Διακήρυξη Δημάρχου, η οποία έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου 9976. 

 Με την υπ’ αριθ. 122/30-04-2015 απόφαση ΟΕ αποφασίστηκε η κήρυξη του διαγωνισμού 

ως άγονου λόγω μη κατάλληλης προσφοράς και την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους 

όρους, ως αυτοί εγκρίθηκαν με την αριθ. 64/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

    Την  20
η
 Μαΐου 2015 διενεργήθηκε ο 2

ο
ς πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την 

ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων για κτίρια 

ευθύνης Δήμου Κω, Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π. για το έτος 

2015    (Πρακτικό Α.Π. 16002/21-05-2015) στον οποίο και πάλι δεν προσήλθε κανείς 

ενδιαφερόμενος προμηθευτής. 

 Με την υπ’ αριθ. 161/2015 απόφαση ΟΕ αποφασίστηκε η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 

και η παραπομπή του θέματος στο ΔΣ για έγκριση για απευθείας ανάθεση (μετά από 

διαπραγμάτευση), χωρίς μεταβολή των όρων διακήρυξης ως αυτοί εγκρίθηκαν με την αριθ. 

64/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 249/12-06-2015 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση (μετά 

από διαπραγμάτευση) για την ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών 

μηχανημάτων για κτίρια ευθύνης Δήμου Κω, Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί 

σταθμοί κ.λ.π. για το έτος 2015,   χωρίς μεταβολή των όρων διακήρυξης ως αυτοί εγκρίθηκαν με 

την αριθ. 64/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 Με την υπ’ αριθ. 25796/24-07-2015 1
η
  πρόσκληση υποβολής προσφορών στάλθηκε σε 

ενδιαφερόμενες εταιρείες και δεν υπήρχαν προσφορές. 

 Με την υπ’ αριθ. 29251/27-08-2015 2
η
  πρόσκληση υποβολής προσφορών στάλθηκε σε 

ενδιαφερόμενες εταιρείες . 

 Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31384/16-09-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών κατατέθηκε μία προσφορά ήτοι της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ ΟΕ» όπου μετά το άνοιγμα της τεχνικής έκθεσης και οικονομικής προσφοράς 

η εν λόγο εταιρεία πρόσφερε το συνολική ποσό των 8.108,4€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ16%. 

 

 Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή του υπ’ αριθ. 31384/16-09-2015 πρακτικού 

και την ανάθεση του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση 

κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων για κτίρια ευθύνης Δήμου Κω, Δημοτικά κτίρια, 

Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π. για το έτος 2015 στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ ΟΕ» με το συνολικό ποσό των 8.108,4€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ16%. 

    Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά της διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες    

απόψεις επί του θέματος .  
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          Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. 

 Υπέρ της πρότασης ψήφισαν η Πρόεδρος κα Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και τρία(3) μέλη:  

1) Ζερβός Εμμανουήλ,  2) Κιάρης Μηνάς, 3) Καλλούδης Ιωάννης.  

 

Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε 

υπόψη της :          

 Την εισήγηση της Προέδρου  

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ 

 Την υπ’ αριθ. 80/2015 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας 

 Την αριθμ. 64/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού 

 Την Α.Π.   9976/02-04-2015 διακήρυξη του διαγωνισμού  

  Την αριθ. 122/30-04-2015 απόφαση ΟΕ αποφασίστηκε η κήρυξη του διαγωνισμού και η 

επανάληψη του διαγωνισμού 

 Με την υπ’ αριθ. 161/2015 απόφαση ΟΕ αποφασίστηκε η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 

και η παραπομπή του θέματος στο ΔΣ για έγκριση για απευθείας ανάθεση (μετά από 

διαπραγμάτευση) 

 Την υπ’ αριθ. 249/12-06-2015 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση 

 Με την υπ’ αριθ. 25796/24-07-2015 1
η
  πρόσκληση υποβολής προσφορών 

 Με την υπ’ αριθ. 29251/27-08-2015 2
η
  πρόσκληση υποβολής προσφορών 

 Το υπ’ αριθ. 31384/16-09-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών 

 Η οικονομική προσφορά 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015  

 Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν     

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το Α.Π. 31384/16-09-2015 Πρακτικό Αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών και κατακυρώνει τον διενεργηθέντα πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την 

υπηρεσία «Συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων για κτίρια ευθύνης Δήμου Κω, 

Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π. για το έτος 2015 στην εταιρεία 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ ΟΕ» με το συνολικό ποσό των 8.108,4€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ16%. 

  2. Ψηφίζει πίστωση ποσού  8.108,4€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%  και σε βάρος του 

Κ.Α.  10.6264.06  του   προϋπολογισμού του Δήμου Κω, έτους 2015.   

………….……………………………………………………………………………………………... 

        Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                                     

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής            Τα μέλη: 

Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη  

1. Κιάρης Μηνάς  

2. Ζερβός Εμμανουήλ 

3. Καλλούδης Ιωάννης 
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