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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ας Νοεμβρίου 2021  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       

                                                                             

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Νο 1 Προσωρινού 

Αναδόχου για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :192 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1 
Σήμερα την  2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο της 
Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 12136/29-10-2021 πρόσκλησης 
του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 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 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό 
μέλος.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς 
συνεδρίασης εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην 
πρόσκληση  και  έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 12108/29-10-2021 έγγραφο του 
γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού το οποίο διαβιβάζει το από 25-10-2021 Πρακτικό 
Νο1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και 
απευθείας αναθέσεων σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση ανάδειξης 
προσωρινού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ» κατόπιν ελέγχου των υποβληθεισών προσφορών από την επιτροπή, η οποία 
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό  223γ/2020 απόφαση Ο.Ε, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στη Δάφνη και στο Δημαρχείο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00πμ συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και 
απευθείας αναθέσεων η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 223γ/2020 απόφαση Ο.Ε. και αποτελείται 
από τους: 
1. Κουρεμένος Στυλιανός (Πρόεδρος) 
 

2. Καττής Νικόλαος (Τακτικό μέλος) 
 

3. Ζαχιώτης Γεώργιος (Τακτικό μέλος) 
 

για την αξιολόγηση των προσφορών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 148/30-08-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ορών 
διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας. 
Οι προσφορές που υπεβλήθησαν μέχρι και τη  Δευτερά  13 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 14:00, 
καταληκτική ημερομηνία  κατάθεσης  προσφορών  (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ   «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» με αριθμ. πρωτ. Αρ. Πρωτ. 9258/2021 ανέρχονται στον 
αριθμό ένα (1) ειδικότερα: 
 

α/α Επωνυμία Προσφέροντα Α.Π. 

 

1 
 

ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

9899/13-09-2021 12:20μμ 

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Κατόπιν του ελέγχου που διενεργήθηκε η Επιτροπή κρίνει 
αποδεκτά τόσο τα δικαιολογητικά συμμετοχής όσο και την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή αφού 
πληρούν τους όρους του Ν.4412/2016 και είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. 34/2021 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, και τους όρους της διακήρυξης και επομένως γίνονται αποδεκτά. 
Στη συνέχεια, έγινε ο έλεγχος της οικονομικής προσφοράς, όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφορά τηρεί 
τις προϋποθέσεις και κρίνεται αποδεκτή. Ειδικότερα: ο συμμετέχων προμηθευτής κατέθεσε προσφορά 
με έκπτωση 3% ήτοι συνολικού ποσού 54.758,06 χωρίς το Φ.Π.Α. (67.900,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
24%). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την υπ' αριθμ. 34/2021 μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών, τον έλεγχο των αποδεικτικών εγγράφων της εταιρείας «ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε» κρίνει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και με 
δεδομένου α) ότι η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά δηλαδή την χαμηλότερη προσφορά επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης εκφραζόμενης σε ακέραιες μονάδες και β) ότι οι τιμές του 
κυμαίνονται στα επίπεδα της αγοράς, 
 

                                                    α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Προτείνει στην Ο.Ε την ανάδειξη ως προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε» Η εταιρεία «ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» εντός 10 ημέρων από την κοινοποίηση της 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Δάφνης Υμηττού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού 

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 
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Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου 

και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 12108/25-10-2021 εγγράφου του γραφείου προμηθειών και 

διαχείρισης υλικού, του Νο1/29-10-2021 Πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών 

προσφορών, των αριθμ. 223γ/2020 και 148/2021 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος, 

της 34/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ)  σε 

συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του αρθρ.221 του Ν.4412/2016, μετά από 

διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1/25-10-2021, (αποσφράγιση και έλεγχος των υποβληθεισών 
δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς) της κατά Νόμο 
Επιτροπής του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για τη προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».  
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την 
εταιρία «ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με έκπτωση 3% ήτοι συνολικού ποσού 
54.758,06 χωρίς το Φ.Π.Α. (67.900,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%) και με  δεδομένο ότι η 
ανάθεση γίνεται α)με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά δηλαδή 
την χαμηλότερη προσφορά επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης εκφραζόμενης σε ακέραιες μονάδες 
και β) ότι οι τιμές του κυμαίνονται στα επίπεδα της αγοράς, και σύμφωνα με το  σκεπτικό της 
παρούσης και το Νο 1/25-10-2021 Πρακτικό της κατά Νόμο Επιτροπής. 
Σημειώνεται ότι: 

 Η εταιρεία «ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» εντός 10 ημέρων από την κοινοποίηση της 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Δάφνης Υμηττού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 το από 25-10-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                                                                         ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
                                                                                        ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                                                                                         
       
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
    


