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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604655,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                        Αριθ. Αποφ 378/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης  της 

16-10-2019. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων 

υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)», 

αρ. μελ. Προμήθειας 35/2019 

 

Σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2019 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 

34/11-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

και τα ΕΠΤΑ (7) μέλη. 

 

Λόγω κωλύματος του Προέδρου θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΤΥΡΗΣ. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                         ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ  

 

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  

 

Ο δήμαρχος, έχοντας υπόψη: 

 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
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«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015). 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν 

τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

 Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β' 892/11.07.2001). 

 Την υπ. αριθμό 35/2019 μελέτη Προμήθειας διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης  

και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019). 

 Το υπ. αριθμό   19REQ005269277 / 15-07-2019 πρωτογενές αίτημα. 

  Την υπ. αριθμό 22464/15-07-2019 πρόταση έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης. 

 Το υπ. αριθμό   22465/15-07-2019 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου (διατάκτη)  άρθρο 4, 

παρ.1 του Π.Δ. 80/2016. 

 Την υπ. αριθμό 22474/15-07-2019 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και 

τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 29.599,67 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 24% για «Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)» το οποίο κατανέμεται στα έτη 2019 δαπάνης 

15.000,00€ και 2020  δαπάνης 14.599,67€. 

 Την υπ’ αριθμό ΑΑΥΣΥΜ 886 - 15/07/2019  με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 22483  Ημ/νία  

Πρωτοκόλλου  : 15/07/2018 προβλεπόμενο Σχέδιο Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης 

ύψους 29.599,67€, το οποίο  εγκρίθηκε από τη Προϊσταμένη ∆/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε µε α/α  1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 2019, 

σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. (Συνολικό ποσό 

δαπάνης €29.599,67. Για το έτος 2019 ποσό €15.000,00 και για το έτος 2020 ποσό 

€14.599,67) και διαθέτουμε πίστωση ύψους  € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  ( 

15.000,00 ) , για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 30.6662.0043 (Προμήθεια 

διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης και και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου 

(2019)) οικ. έτους 2019 για την  Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης 

και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. (Συνολικό 

ποσό δαπάνης €29.599,67. Για το έτος 2019 ποσό €15.000,00 και για το έτος 2020 ποσό 

€14.599,67) που αφορά Τακτικά έξοδα. 

 Το υπ. αριθμό 19REQ005270888 / 15-07-2019 εγκεκριμένο  αίτημα. 

  Τις με αριθμό 240/2019 ΑΔΑ: 6Κ4ΟΩΞΚ-ΗΔΒ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία: 

I. Εγκρίνεται η υπ’ αριθμό 35/2019 μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές της  

Προμήθειας διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης  και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019) και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  

με την  διαδικασία Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 

117 του  Ν 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 

μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

II. Καταρτίζονται οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών 

υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)». 

 

  Την με αριθμό 24913 /05-08-2019  περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: Ψ6ΥΧΩΞΚ-0ΑΤ. 

 Την με αριθμό 19PROC005395694 /05-08-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.   

ΑΔΑ: ΨΦΨΦΩΞΚ-39Ο



3 
 

 Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η 

εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ. 

  Την με αριθμό 301/2019 (ΑΔΑ: Ω68ΒΩΞΚ-ΧΝΝ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

για την  «Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών  υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)» και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η  

MARDEX  ΟΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ. Νεκταρίου 47, Γέρακας Τ_Κ:153-44 

Τηλ 2121013146 φαχ:2106616064 ΑΦΜ 999337010 ΔΟΥ Παλλήνης   , με συνολική 

προσφορά Είκοσι εννέα  χιλιάδες πεντακόσια πενήντα  τρία ευρώ και δέκα επτά  

λεπτά (29.553,17 €)  συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με την 

οικονομική-τεχνική προσφορά  της εταιρείας και τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους 

35/2018 μελέτης. 

 Το υπ. αριθμό  29333/23.09.2019 έγγραφο της υπηρεσίας με την οποία καλείται η 

εταιρεία  προσωρινός ανάδοχος MARDEX  ΟΕ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ. 

Νεκταρίου 47, Γέρακας Τ_Κ:153-44 Τηλ 2121013146 φαχ:2106616064 ΑΦΜ 999337010 

ΔΟΥ Παλλήνης για την προσκόμιση δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

διακήρυξης   δικαιολογητικά κατακύρωσης (Άρθρο 103 του Ν.4412/2016). 

 Το υπ. αριθμό έγγραφο 30593/03.10.2018  με το οποίο αποστέλλονται τα δικαιολογητικά 

της εταιρείας MARDEX  ΟΕ. 

 Σύμφωνα με το πρακτικό 04 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  εκθέτει ότι  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού  του Δήμου υποβλήθηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου τα οποία εκλέχθηκαν και παρατηρήθηκε έλλειψη των δικαστικών 

πιστοποιητικών σύμφωνα με  άρθρο 15 της διακήρυξης   δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

I. Φορολογική ενημερότητα λήξη 26/11/2019 της εταιρείας MARDEX  ΟΕ  . 

II. Ασφαλιστική ενημερότητα λήξη 04/12/2019 της εταιρείας MARDEX  ΟΕ  . 

III. Προσωπικές ασφαλιστικές ενημερότητες. 

 Πάντος Αχιλλέας λήξη 29/02/2019. 

 Μπάμης Αλέκος  λήξη 29/02/2019. 

 Μπάμης Βασίλης  λήξη 29/02/2019. 

 Πάντος Γεώργιος λήξη 29/02/2019. 

 Μπάμης Αριστείδης  λήξη 29/02/2019. 

 Μπάμη Γεωργίτσα  λήξη 29/02/2019. 

IV. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου των μελών της εταιρείας 

 Πάντος Αχιλλέας έκδοση  24/09/2019. 

 Μπάμης Αλέκος  έκδοση  24/09/2019. 

 Μπάμης Βασίλης  έκδοση  24/09/2019. 

 Πάντος Γεώργιος έκδοση  24/09/2019. 

 Μπάμης Αριστείδης  λήξη έκδοση  24/09/2019. 

 Μπάμη Γεωργίτσα  λήξη έκδοση  24/09/2019. 

V. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ  Αθηνών  με αριθμό πρωτ.: 4496/20-05-2019 και λήξη την 

31-12-2019. 

VI. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό πρωτ.: 903512.1310801 /27-09-

2019. 

VII. Τροποποίηση καταστατικού  ψηφιακά υπογεγραμμένο 27/09/20109 από 

υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η – Ε.Β.Ε. Αθηνών   

VIII. Δήλωση προμηθευτή για οργανισμούς κοινωνικής Ασφάλισης. 

IX. Δήλωση προμηθευτή ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016  . 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία (πρωτόκολλο του Δήμου) αίτηση  την 

Πέμπτη, 3 Οκτώβριου 2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 30595, με την οποία αιτείται παράταση 

των δικαστικών  εγγράφων μέχρι την 10-10-2019 (ημερομηνία αιτήσεων κατάθεσης 25-09-

2019 και ημερομηνία παραλαβής την 10-10-20109)    συνεπώς εμπροθέσμως. 

 Το υπ. αριθμό έγγραφο 31655/10.10.2018  με το οποίο αποστέλλονται τα δικαστικά 

δικαιολογητικά της εταιρείας MARDEX  ΟΕ. 
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 Σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2 της  11ης   Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  , εκθέτει 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού  του Δήμου υποβλήθηκε ο φάκελος με τα δικαστικά 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου τα οποία εκλέχθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν 

ελλείψεις των δικαστικών πιστοποιητικών σύμφωνα με  άρθρο 15 της διακήρυξης   

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

 

 Ι.  Δικαστικά έγγραφα – πιστοποιητικά. 

 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων  αριθμός 

πιστοπ.: 60394/2019. 

 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάστασης πτωχεύσεως   αριθμός 

πρωτ.: 25922/2019. 

 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση     αριθμός 

πιστοπ.: 11661/2019. 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης  αριθμός πιστοπ.: 60396/2019. 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως της 

εταιρείας  αριθμός πιστοπ.: 60395/2019. 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου 

αναδιοργάνωσης   αριθμός πιστοπ.: 60397/2019. 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 

εξυγίανσης (Άρθρο 99 Ν. 3588/2007)   αριθμός πιστοπ.: 60399/2019. 

 

Και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 

 

9. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

10. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 

11. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27•05•2016 τεύχος Α’) 

12. τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

5. Την υπ. αριθμό 301/2019 (ΑΔΑ: Ω68ΒΩΞΚ-ΧΝΝ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία  εγκρίνεται τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών  υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)»  και κήρυξη προσωρινού μειοδότη. 

6. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού εξέτασης δικαιολογητικών της Παρασκευής, 04 

Οκτώβριου 2019. 

7. Το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού εξέτασης δικαιολογητικών εξέτασης 

δικαιολογητικών της Παρασκευής, 11 Οκτώβριου 2019  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 

 

 Έγκριση του πρακτικού  εξέτασης δικαιολογητικών της Παρασκευής, 04 Οκτώβριου 2019 

και του πρακτικού Νο 2 της Παρασκευής, 11 Οκτώβριου 2019. 

 Να  κατακυρωθεί η προμήθεια  (Οριστικός Ανάδοχος) «Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών  

υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)»  στην  εταιρεία 

MARDEX  ΟΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ. Νεκταρίου 47, Γέρακας Τ_Κ:153-44 Τηλ 

2121013146 φαχ:2106616064 ΑΦΜ 999337010 ΔΟΥ Παλλήνης   γιατί κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για τις  περαιτέρω ενέργειες  και την εκτέλεση της 

προμηθείας.   

 

Η Οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,      

                                         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 
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 Έγκριση του πρακτικού  εξέτασης δικαιολογητικών της Παρασκευής, 04 Οκτώβριου 2019 

και του πρακτικού Νο 2 της Παρασκευής, 11 Οκτώβριου 2019. 

 Κατακυρώνει την προμήθεια  (Οριστικός Ανάδοχος) με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων  

υδραυλικών  υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)»  στην  

εταιρεία MARDEX  ΟΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ. Νεκταρίου 47, Γέρακας 

Τ_Κ:153-44 Τηλ 2121013146 φαχ:2106616064 ΑΦΜ 999337010 ΔΟΥ Παλλήνης   γιατί 

κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο   για τις  περαιτέρω ενέργειες  και την εκτέλεση της 

προμήθειας.   

 

Διαφωνούν τα μέλη Μακρή Ραχήλ και Μερτύρης Παναγιώτης 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 378/2019 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος                                                                Τα μέλη 

Παναγιώτης Μερτύρης                                                 Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΦΨΦΩΞΚ-39Ο
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