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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2020 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 389/2020 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

Λήψη απόφασης για έγκριση του 35/20 και 48/20 πρακτικού για την «Α. Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού και Β. Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστού-

γεννα, Πάσχα» για τα έτη 2020-2022. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 16 του  μήνα  

Νοεμβρίου   έτους  2020 , ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα   και  ώρα 14.00 συνήλθε  σε 

Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  

την αριθμό πρωτοκόλλου   31926/66/12-11-2020   έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  

αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 

87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 

2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν  

στη συνεδρίαση  9     μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                        ΑΠΟΝΤΑ 
1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος   
2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   
3 Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος   
4 X. Mπέλλος, Τακτικό  μέλος   

5 Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό  μέλος   
6 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό  μέλος   
7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος   
8 Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος   
9 Α. Γιαννέζος,  Τακτικό μέλος   

             Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.          

            Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom 

σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α’/11-03-20) και 

των υπ’ αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο 

πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού . 

         Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, 

εισηγούμενη το  3Ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη,   έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής   

Α)  το  35/2020  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού   το οποίο έχει ως εξής:        
<<  
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2. Καταχανάς Παναγιώτης>>                 
 

Και β) το 48/2020  σε ορθή επανάληψη πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού   το οποίο έχει 

ως εξής:      
   

<< ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48 / 2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN : “Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 
ΠΑΣΧΑ” για τα έτη 2020-2022. 
 

 Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αγίου 
Δημητρίου 55, σήμερα στις 16 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:21 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Α.3 Διενέργειας Δημοσίων 
Διαγωνισμών Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών, Αποτελεσμάτων και Παρακολούθησης 
των Συμβάσεων Προμηθειών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α /8-8-16), οποία 
συγκροτήθηκε με τη με αρ. 339/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
προβεί στην κατακύρωση για την : 
“Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΑΣΧΑ” του Δήμου για τα έτη 2020-2022, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 20927/29-07-2020 Διακήρυξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 
 
 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των: #303.042,05#€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη με αρ. 44/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά και από ιδία έσοδα του 
Δήμου. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της Επιτροπής: 
 

1. Τσιρογιώργης Γεώργιος          Πρόεδρος 

2. Θεμελίου Αγγελική    Μέλος 

3. Καταχανάς Παναγιώτης  Μέλος 

 
Η Επιτροπή με το με αρ. 35/2020 πρακτικό της προέβη στην αξιολόγηση του 1ου σταδίου 
της διαγωνιστικής διαδικασίας (Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνικές Προσφορές) και 
αποφάσισε ότι στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών θα συνεχίσουν οι εταιρίες: 
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1. «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
2. «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ – ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ» 

3. «ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 
4. «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
 

 Ως ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίσθηκε η 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020. 

 Η επιτροπή, αφού αποσφράγισε, εξέτασε τις οικονομικές προσφορές των 
συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι: 

                                                     ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 OMAΔΕΣ Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΜΠΕΡΔΟΣ Α. 
ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ 

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ 
Α.Ε. 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

29.332,97€           ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

28.859,96€            ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

2. ΛΑΜΤΗΡΕΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

          ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

3.318,03€            ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

58.678,66€           ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΔΕ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

          ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

31.971,78€           ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

21.078,51€ 18.399,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 
ΠΑΣΧΑ 

ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

190.542,12€ ΔΕ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΔΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, εκτός από αυτήν της εταιρείας «Β. ΚΑΥΚΑΣ 
Α.Ε, ήταν σύμφωνες με τη με αρ. πρωτ.:20927/29-07-2020 Διακήρυξη του Δήμου και με τη 
με αρ. 44/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και διαμορφώνονται ως 
κατωτέρω: 
 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων  

 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ – ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
 

1. Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΟΜΑΔΑ 1 (Ηλεκτρολογικό υλικό) και 
ΟΜΑΔΑ 2 (Λαμτήρες φθορισμού και λοιπός εξοπλισμός), για τα έτη 2020-2022 
τον ΜΑΡΣΕΛΛΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : με  ΑΦΜ 117171853 και ποσό  # 32.177,99# 
€ με ΦΠΑ. 

2. Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΟΜΑΔΑ 4 (Λαμπτήρες εκκένωσης 
υψηλής έντασης και λοιπός εξοπλισμός), για τα έτη 2020-2022 τον ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ 
Α.Ε. με ΑΦΜ 095042178 και ποσό #18.399,00#€ με ΦΠΑ.   

3. Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΟΜΑΔΑ 5 (Προμήθεια Υλικών 
Διακόσμησης Πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα), για τα έτη 2020-2022 ,τον 
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ΜΠΕΡΔΟ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ με ΑΦΜ 045319944 και ποσό  #190.542,12#€ με 
ΦΠΑ.   

4. Για την Ομάδα 3 (Λαμπτήρες Led και λοιπός εξοπλισμός), λόγω του ότι η 
προσφορά είναι απαράδεκτη η διαδικασία κρίνεται άγονη. Γνωμοδοτούμε να 
ματαιωθεί ο διαγωνισμός γι’ αυτήν την Ομάδα και να ανατεθεί σύμφωνα με την 
εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6. του ν. 4412/2016. 

Για διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται. 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16-10-2020 
 
      Ο  Πρόεδρος                                                                           Τα  μέλη 
Τσιρογιώργης Γεώργιος                                                1. Θεμελίου Αγγελική 
                                                                           2. Καταχανάς Παναγιώτης>> 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

   Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά και ακολούθησε ψηφοφορία με ανάτασης χειρός. 

     Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, τα  ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ,  τους όρους διακήρυξης, την 382/2020 προηγούμενη απόφαση της  Ο.Ε. με 

την οποία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος, τις διευκρινίσεις που δόθηκαν 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,  μετά από 

συζήτηση : 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά μέρος δεν ψηφίζουν μόνο την ομάδα για την προμήθεια 

υλικών διακόσμησης της πόλης (κ.κ. Πρεκετές διότι αναρωτήθηκε γιατί κάνουμε για τρία 

χρόνια το διαγωνισμό, γιατί στον ανοιχτό διαγωνισμό συμμετέχει μόνο μία εταιρεία που 

ασχολείται με την συντήρηση κλιματιστικών και έχει  έδρα στον Άγιο Δημήτριο η οποία 

παίρνει και την «μερίδα του λέοντος», διότι θεωρούν πολύ μεγάλο το ποσό των 302.000€ 

του διαγωνισμού για τρία χρόνια και ότι είναι προκλητικό μέσα σε τόσο δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες, Βρεττός διότι για την ομάδα για τον στολισμό της πόλης το κομμάτι 

της εργασίας είναι για δύο έτη, διότι ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν 

οι συμμετέχοντες να έχουν αποθήκη τουλάχιστον 140 τμ., διότι για να συμμετάσχει μόνο μία 

εταιρεία σημαίνει ότι  δεν ήταν σωστές οι προδιαγραφές του διαγωνισμού και να μην 

δώσουμε τόσα χρήματα για τον στολισμό της πόλης στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης) 

 

Α) Εγκρίνει το 35/2020  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο 

στάδιο του διαγωνισμού,  ήτοι  στην αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  

και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων  για την «Α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλι-

κού και Β. Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα» για τα έτη 

2020-2022 και κρίνει ότι οι κάτωθι συμμετέχοντες: 
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συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών , διότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/216 και οι απαιτή-

σεις της υπ’ αρ. πρωτ. 20927/29-7-2020 διακήρυξης καθώς και της 44/2020 μελέτης της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β) Εγκρίνει το 48/2020  πρακτικό σε ορθή επανάληψη της επιτροπής διαγωνισμού, που 

αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την  «Α. Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού και Β. Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, 

Πάσχα» για τα έτη 2020-2022 και  αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού , ως κάτωθι: 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την ΟΜΑΔΑ 1 (Ηλεκτρολογικό υλικό) 

με ποσό 28.859,96 € με ΦΠΑ και για την ΟΜΑΔΑ 2 (Λαμπτήρες φθορισμού και λοιπός 

εξοπλισμός) με ποσό 3.318,03€ με ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 32.177,99€ με ΦΠΑ, τον 

ΜΑΡΣΕΛΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την ΟΜΑΔΑ 4 (Λαμπτήρες 

εκκένωσης υψηλής έντασης και λοιπός εξοπλισμός) με ποσό 18.399,00€ με ΦΠΑ, την 

εταιρεία ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΕ. 

3. Για την ΟΜΑΔΑ 5 (Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα)  

με ποσό 190.542,12€ με ΦΠΑ, τον ΜΠΕΡΔΟ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ. 

4. Για την ΟΜΑΔΑ 3 (Λαμπτήρες led και λοιπός εξοπλισμός) λόγω του ότι η προσφορά είναι 

απαράδεκτη ,η διαδικασία κρίνεται άγονη και ματαιώνεται ο διαγωνισμός για την ομάδα 3 

και εγκρίνεται η ανάθεσή της με την διαδικασία που προβλέπεται κατά παρέκκλιση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, με συνοπτικό διαγωνισμό. 

 
 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 389/16-

11-2020 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                           Α. Γαβαλάς 

 Α. Σοφιανόπουλος  

 Β. Κουτσανδρέας 

 Χ. Μπέλλος 

                                                                                               Ι. Παναγόπουλος 

                                                                                              Χ. Πρεκετές 

                 Ν. Βρεττός 

                                                                                              Α. Γιαννέζος 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

 

 
 

ΑΔΑ: 662ΦΩ63-6ΡΘ
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