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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                        Αριθ. Αποφ 103/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης 

 της 28-03-2019. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού (δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου) της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και 

Παροχών Ύδρευσης (Κρουνούς, διακόπτες,  φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ.)» 

Αρ. μελέτης προμήθειας: 79/2018» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

Σήμερα, ΠΕΜΠΤΗ 28-03-2019 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

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

11/21-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

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

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

και τα  έξη (6) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                               

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 3ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης είπε:  

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11105/2019 έγγραφό της, μας 

υπέβαλλε προς έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορούν 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:  

«Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης (Κρουνούς, διακόπτες,  

φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ.)», προκειμένου να προβείτε στην ανάδειξη ως 

οριστικού αναδόχου του οικονομικού φορέα «CONSTRAT ΕΠΕ» Υδρομετρητές.-Όργανα 

Μέτρησης Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Α.Φ.Μ. 099550256, ΔΟΥ Κορωπίου, με έδρα 

Λεωφ. Λαυρίου 146 (1ος όροφος) με έδρα το Δήμο Παιανίας  Τ.Κ. 19002 , 

Τηλ.:210.66.21.135, καθώς καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες -βάσει Διακήρυξης- 

προδιαγραφές με την Τεχνική  και σύμφωνα με την υπ. αριθμό 046/2019 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 
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Σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αφού 

έλαβε υπόψη της: 

 Την υπ’ αρ. 79/2018 προμήθεια με τίτλο:« Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών 

Ύδρευσης (Φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ.) (2018)» της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 34591 - 05/11/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003954810) πρωτογενές 

αίτημα της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35018 - 07/11/2018 Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΠ 1428 - 

7/11/2018 με την οποία εγκρίνεται και ψηφίζεται η δαπάνη  (Εγκρίνουμε τη δαπάνη 

Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης  ( φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα 

,κ.λπ.) (2018). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. (Για το έτος 2018 ποσό €20.000,00 και για 

το έτος 2019 ποσό €113.202,10) και διαθέτουμε πίστωση ύψους  € ΕΙΚΟΣΙ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΥΡΩ  ( 20.000,00 ) , για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 25.6662.0029 (Προμήθεια 

υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης  ( φρεάτια,  σωλ) οικ. έτους 2018 για την  

Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης  ( φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα, 

κ.λπ.) (2018). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. (Για το έτος 2018 ποσό €20.000,00 και για 

το έτος 2019 ποσό €113.202,10) που αφορά Τακτικά έξοδα). 

 Το υπ’ αριθ. ΑΔΑΜ: 18REQ003984803 /09-11-2018  εγκεκριμένο  αίτημα της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 Την υπ’ αριθμό 560/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ:. 6ΗΨ9ΩΞΚ-3ΧΨ 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η μελέτη 79/2018 και καταρτίζονται οι όροι 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια  

με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης (φρεάτια, σωλήνες, 

υδρόμετρα κλπ.)» (2018)». 

 Την προκήρυξη με αρ. ΑΔΑ 6ΨΣΤΩΞΚ-ΔΨ9 ΑΔΑΜ: 18PROC004015192 /15-11-2018. 

 Την διακήρυξη  με αρ. ΑΔΑΜ: 18PROC004015225 /15-11-2018. 

 Το πρακτικό διαγωνισμού της 21η Δεκεμβρίου 2018  δικαιολογητικών και τεχνικών    

προσφορών σύμφωνα με το οποίο γίνεται δεκτός ο προμηθευτής CONSTRAT ΕΠΕ με 

προσφορά συστήματος 117797. 

 Το πρακτικό διαγωνισμού της 13η  Φεβρουαρίου 2019  Ανοίγματος Οικονομικών 

Προσφορών   σύμφωνα με το οποίο γίνεται δεκτός ο προμηθευτής CONSTRAT ΕΠΕ με 

προσφορά συστήματος 117797. 

 Την υπ. αριθμό 046/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία 

εγκρίνονται τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( κρουνούς, διακόπτες, φρεάτια, σωλήνες, 

υδρόμετρα κ.λ.π.)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και κηρύσσει προσωρινό 

ανάδοχο αυτής την εταιρεία CONSTRAT ΕΠΕ .  

• Την κοινοποίηση της  υπ. αριθμό 046/2019 μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προς τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

 Το υπ. αριθμό 9804/15-03-2019 έγγραφο για   Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  για 

το διαγωνισμό με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( 

κρουνούς, διακόπτες, φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κ.λ.π)» του προσωρινού 

αναδόχου μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 
 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και 

διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό η  παρακάτω προσφορά με τα 

δικαιολογητικά : 

Προμηθευτής Αρμόδιος Προσφορά Συστήματος 

CONSTRAT ΕΠΕ ΚΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  117797 

 

Από τον έλεγχο για την ορθότητα των δικαιολογητικών, που κατατέθηκαν από τον ανωτέρω 

προμηθευτή τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης (αίτηση 

με αρ. πρωτ. 10599/22-03-2019), η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη γνώμη ότι ο 
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διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «CONSTRAT ΕΠΕ» διαθέτει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής -όπως αυτά προσδιορίζονται στην διακήρυξη. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου διαπιστώθηκε η 

πληρότητα και η ορθότητα σύμφωνα με την διακήρυξη . 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη γνώμη ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 

«CONSTRAT ΕΠΕ» Υδρομετρητές.-Όργανα Μέτρησης Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Α.Φ.Μ. 

099550256, ΔΟΥ Κορωπίου, με έδρα Λεωφ. Λαυρίου 146 (1ος όροφος) με έδρα το Δήμο 

Παιανίας  Τ.Κ. 19002 , Τηλ.:210.66.21.135, από το φάκελο  δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου γίνεται δεκτός και προτείνεται  να γίνει Οριστικός Ανάδοχος και κατακύρωση   σε 

αυτόν της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών 

Ύδρευσης (Φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ) (2018)», και αρ. μελ. προμήθειας: 79/2018 

και σύμφωνα με την υπ. αριθμό 046/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 

Τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κηρύσσει Οριστικό 

Ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών 

Ύδρευσης (Φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ) (2018)», και αρ. μελ. προμήθειας: 

79/2018, τον οικονομικό φορέα «CONSTRAT ΕΠΕ» Υδρομετρητές.-Όργανα 

Μέτρησης Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Α.Φ.Μ. 099550256, ΔΟΥ Κορωπίου, με έδρα 

Λεωφ. Λαυρίου 146 (1ος όροφος) με έδρα το Δήμο Παιανίας  Τ.Κ. 19002 , 

Τηλ.:210.66.21.135, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση του 

Προέδρου. 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Διαφωνεί το μέλος κ. Ιωάννης Χαλκίδης 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 103/2019 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                 Έπονται 5 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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