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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 38/2020 από (11-11-2020) 
της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

1.- (311 - 2020 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών  Νο 2 της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για 
την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων (οριστικός ανάδοχος). 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  11 Νοεμβρίου 
2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς 
(άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 
ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) 
και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την 
Αριθμ. Πρωτ: 20147/6-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς 
τα μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών 
ευρέθησαν παρόντα τα (8) οκτώ μέλη:  
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 
Ευαγγελόπουλος Νίκος, Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος  

3 
Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 
Τσακιργιάννης Βασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος    

5 
Μπούσουλας Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός , Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  
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7 
Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

8 
Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος 
Απών αν και νομίμως 
κλήθηκε 

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερησίας 
διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  μας εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών  Νο 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, 

αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων 

(οριστικός ανάδοχος). 

Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η 

σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος και 

συγκεκριμένα τους ΚΑ 70.7135.06, 70.7135.05 και 30.6262.21.  

Η παρούσα σύμβαση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, επιχορήγηση ΥΠΕΣ για αποκατάσταση 

πυρόπληκτων περιοχών και από επιχορήγηση SUPER LEAGUE. 

Τρόπος διενέργειας: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :  

ΟΝΟΜ/ΜΟ : Νατάσα Κελεπούρη 

ΚΛΑΔΟΣ  : ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κυρίες, Κύριοι 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική 

Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. […]». 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με  τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των 

Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων" του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κεφ.2 σελ.95): «…η σχετική 

κατακυρωτική απόφαση λαμβάνεται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή της Περιφέρειας μετά 

από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που συγκροτείται από αυτή». 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και τις υπ' αριθ. Ελ. Συν. Τμήμα VI 2263/2011 και Ελ. Συν. Στ' 

Κλιμάκιο 121/2011 Πράξεις προκύπτει ότι, αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η 

Οικονομική Επιτροπή. 

Με την 293/2020 Α.Ο.Ε κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος η  εταιρεία AMBER ENERGY M. ΕΠΕ, στη 

συνέχεια με το αριθ. Πρωτ: 19306/23-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η παραπάνω 

εταιρεία κλήθηκε προκειμένου να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη 

Διακήρυξη. 

Αφού υπέβαλλε τα δικαιολογητικά με αριθ. Πρωτ.: 14358/18-08-2020 στο γραφείο πρωτοκόλλου του 

Δήμου μας εντός σφραγισμένου φακέλου τα αποσφράγισε η επιτροπή διαγωνισμού προκειμένου να τα 

ελέγξει και να γνωμοδοτήσει σχετικά. Μετά τη συνεδρίαση κατέθεσαν το κάτωθι πρακτικό προς την 

Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει. 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΜΑΚΡΗ  02/11/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=71266&searchresults=1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=70999&searchresults=1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=70999&searchresults=1
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

      ******* 

 

Π ΡΑ ΚΤ Ι ΚΟ  ΔΙΕ ΝΕ ΡΓΕ ΙΑ Σ ΔΙ ΑΓ ΩΝ Ι ΣΜΟ Υ Π ΡΟ ΜΗΘΕ Ι Α Σ  

 

Στην Ν.ΜΑΚΡΗ και στο δημοτικό κατάστημα, στις 02 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

327/2019 Απόφαση ΟΕ, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που 

έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, ήτοι της εταιρείας AMBER ENERGY M. και να 

διαβιβάσει το φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Ηλίας Παναγιώτης, Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος 

2. Κολοβός Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος 

3. Βοσνάκη Μαριάννα, ΔΕ Διοικητικών, μέλος 

Η εταιρεία AMBER ENERGY M. ΕΠΕ ανεδείχθη προσωρινός ανάδοχος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, 

με την υπ’ αριθ. 293/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνα, η οποία έλαβε Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ 66ΩΞΩΛΜ-ΕΓΩ) και κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ουδεμία ένσταση. 

Ακολούθως, δια του υπ’ αριθ. πρωτ. 19306/23-10-2020 εγγράφου, προσκλήθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη της προμήθειας, ο δε 

προσωρινός ανάδοχος τα υπέβαλλε στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας εντός σφραγισμένου 

φακέλου, δια της υπ’ αριθ. πρωτ. 19664/30-10-2020 αίτησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπ’ όψη το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας, προέβη σε έλεγχο των υποβληθέντων, από τον 

προσωρινό ανάδοχο, δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης.  
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Έχοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω διαληφθέντα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι, για τον προσωρινό ανάδοχο εταιρεία AMBER ENERGY M. ΕΠΕ, δεν 

συντρέχουν οι οριζόμενοι στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού.  

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης επί του θέματος. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ως έπεται και 

αποτελεί τμήμα του φακέλου που διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνα 

για τα περαιτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              2.  ΒΟΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Οι διατάξεις : 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Δ.Κ.Κ.)», (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006), όπως ισχύει 

3. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 

110 Α’/1986) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί 

υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις. 

5. Του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

6. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

7. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

8. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  
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10. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις» 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας 

κοινοποιούμε το πρακτικό Νο 2 της ανωτέρω αρμόδιας επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή 

και εισηγούμαστε:  

 

1. Την έγκριση ή μη του από 02/11/2020 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Την ανάδειξη ή μη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία AMBER ENERGY M. ΕΠΕ, με 

έδρα την οδό Π.ΕΟ.Α.Κ & Βυζαντίου 76 , ΑΦΜ 997693093, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, για την προμήθεια 

επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων, έναντι του ποσού των 72.912,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%, ήτοι καθαρή αξία 58.800,00€, ΦΠΑ 24% 14.112,00€, ως οριστικού αναδόχου. 

     

 Παρακαλείται ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος για την πραγματοποίηση των περαιτέρω 

ενεργειών. 

 

Μαραθώνας 04/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Η συντάξασα και 

προϊσταμένη του  

Τμήματος Προμηθειών 

 

 

 

Κελεπούρη Αναστασία 

Η προϊσταμένη 

Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

 

Νικόλαος 

Ευαγγελόπουλος 

 

   
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 

 
Η Οικονομική επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Ομόφωνα 
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Με την παρατήρηση των κ. Ζούρο και κ. Γεραμάνη να δοθεί έμφαση στο παραλιακό μέτωπο Νέα 

Μάκρη - Μαραθώνας 

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 

1. Την έγκριση του από 02/11/2020 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία AMBER ENERGY M. ΕΠΕ, με 

έδρα την οδό Π.ΕΟ.Α.Κ & Βυζαντίου 76, ΑΦΜ 997693093, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, για την 

προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων, έναντι του ποσού των 72.912,00 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι καθαρή αξία 58.800,00€, ΦΠΑ 24% 

14.112,00€, ως οριστικού αναδόχου. 

Παρακαλείται ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος για την πραγματοποίηση 
των περαιτέρω ενεργειών. 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (311 – 2020 ΟΕ) και: 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το 

Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 
 

 
Ο Δήμαρχος και  Προέδρος                                        
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

  
Τσίρκας Στέργιος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. Ευαγγελόπουλος Νίκος 

2. Τσακιργιάννης Βασίλης 

3. Σωτηρίου Βαγγέλης 

4. Κυπαρίσσης Βαγγέλης 

5. Μπούσουλας Γιάννης 

6. Ζούρος Γιώργος 

7. Γεραμάνης Στέλιος 

 
 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
ΑΔΑ: 6ΠΓ0ΩΛΜ-5ΦΡ
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