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ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                              Αγία Παξαζθεπή 24-11-2014 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                  Aξηζ. Πξση.  - 44614  - 
ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ             
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ  Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ  
Σαρ. Γ/λζε: Μεζνγείσλ 415-417, 153 43                       
Σειέθσλν: 213-2004604                                           
Πιεξνθνξίεο: θ. E. Κνπηξνπκάλε                               
                                                                                   ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

                           Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 53 / 2014 ζπλεδξίαζεο 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 266 / 2014 

 

 
                  
                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έγκπιζη Ππακηικού Νο1 ηηρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ και 
αξιολόγηζηρ ηος διαγωνιζμού  για ηην ππομήθεια με ηίηλο 
«Χπιζηοςγεννιάηικορ ζηολιζμόρ 2014». 
 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 21-11-2014 εκέξα 
Παραζκεσή θαη ψξα 14.30 π.μ. ζπλήιζε ζε Έκηακηη Καηεπείγοσζα σνεδρίαζη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 44463/21-11-2014 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο 
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 
3852/10. 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ – 9 – 
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα –  8  – ήηνη: 

 

              Παρόνηες                                           Απόνηες 

1. Η. ηαζφπνπινο- Πξφεδξνο                       Β. Ενξκπάο                                             

2. Κ. Υαηδεαλδξένπ                                        

3. Η. ηδέξεο                                                    

4. . Φχιια 

5. Κ. Κξεηηθίδεο 

6. Δ. Πεηζαηψδε  

7. . Παπαγεσξγίνπ 

8. Δ. Καςνθεθάινπ (αλαπι. Σζηακπά)                                                                 
 

 

Αρτίζει η ζσνεδρίαζη 
 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΩΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ν Γ. Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. . Καζαπίδεο, 

θαη  νη  ππάιιεινη  ηνπ Γήκνπ θ. θ. Κ. Μεγαγηάλλεο, . Μπνπξδάξαο,  

Θ. Μηραιαθάθνο . 

2. Κιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Σζαπαξηάλ Α. Μπέξδνο ηεο εηαηξίαο «Δπνρηθέο 

Γηαθνζκήζεηο – ηνιηζκνί Μπέξδνο Α. Σζαπαξηάλ» 



2 

 

ΔΠΗ ΣΟΤ 1οσ   ΖΓ. ΘΔΜΑΣΟ 

ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Νν1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Υξηζηνπγελληάηηθνο ζηνιηζκφο 2014». 

ΠΡΟΔΓΡΟ–ΓΖΜΑΡΥΟ: αο δηαβάδσ ην απφ 19-11-2014 Πξαθηηθφ Νν1 ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Υξηζηνπγελληάηηθνο ζηνιηζκφο 2014». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              Αγία Παρασκευή 19/11/2014 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ  

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νο1 

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: 

«ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΣΟΛΗΜΟ 2014» 

ηελ Αγία Παξαζθεπή ηελ 19/11/2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:30, νη 

ππνγεγξακκέλνη: 

1. ππξίδσλ Μπνπξδάξαο (Πξφεδξνο. ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο) 

2. Μαξία Μπξηιάθε  (ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο) 

3. Γεψξγηνο Σδάλλεο (ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο) 

πνπ απνηεινχκε ηελ επηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Πξνκήζεηαο 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ινηπψλ πξνκεζεηψλ πνπ απαηηνχλ εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 31/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ  Αγίαο Παξαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 θαη 28 ηεο 

11389/93 απφθαζεο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΚΠΟΣΑ) θαη ηνπ Ν. 2286/95, 

ζπλήιζακε ζε ζπλεδξίαζε γηα ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πνπ αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα κε ηνλ ηίηιν:  

«ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΣΟΛΗΜΟ 2014» 

ηελ νπνία απνθάζηζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηελ, 

κε αξηζκ. πξση. 43183/12-11-2014 δηαθήξπμε, δηελεξγείηαη δε κε Γεκφζην Πξφρεηξν 

Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ βάζεη ηεο 583/04-11-2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ θαη αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξ. 56/2014 κειέηε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο  πνπ επηζπλάπηεηαη. 

Πξνζθνξά θαηέζεζε απηνπξνζψπσο ν παξαθάησ: 

1) ΔΠΟΥΗΚΔ ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΛΗΜΟΗ ΜΠΔΡΓΟ Α. ΣΑΠΑΡΗΑΝ 

Αξγφηεξα, θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε ψξαο (10.30 

π.κ.), ρσξίο λα παξνπζηαζηεί άιινο ελδηαθεξφκελνο, ε Δπηηξνπή θήξπμε ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε πξνζθνξά ηεο παξαπάλσ εηαηξεία ππνβιήζεθε ζε 

θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα εμσηεξηθά ζηνηρεία, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε κε εληφο απηνχ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

θαιά ζθξαγηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα εμσηεξηθά ζηνηρεία θαη πξνέβε ζηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ θαη ηελ κνλνγξαθή ησλ ππνβαιιφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Μεηά πξνέβεη ζηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

δηαπηζηψζεθαλ ηα θάησζη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΔΠΟΥΗΚΔ 

ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΛΗΜΟΗ ΜΠΔΡΓΟ Α. ΣΑΠΑΡΗΑΝ» : 

1) Σα πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2008 θαη 14001-2004 απφ αλεμάξηεην ηδησηηθφ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο θαηαηέζεθαλ ζε απιά θσηναληίγξαθα δίρσο επηθχξσζε απφ δηθεγφξν 

ή ζεψξεζε απφ Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014, άξζξν 1, παξ. 

2β. Μεηά απφ έιεγρν πνπ δηελέξγεζε ε επηηξνπή κε ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πνπ ηα 

εμέδσζε δηαπηζηψζεθε ε γλεζηφηεηά ηνπο θαη νκφθσλα ε Δπηηξνπή ηα έθαλε δεθηά.  

2) Οη δεηνχκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, δελ είραλ γλήζην ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Ζ 

Δπηηξνπή έθξηλε θαη απνθάζηζε νκφθσλα φηη αθνχ θαηαηέζεθε ε πξνζθνξά 

απηνπξνζψπσο θαη επηδείρζεθε ε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα φηη γίλνληαη δεθηέο. 

3) Γηα ηελ αζπκθσλία κεηαμχ Σερληθήο Πεξηγξαθήο (Σ.Π.) θαη Σηκνινγίνπ  Μειέηεο (Σ.Μ.) 

ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ¨ΑΣΔΡΗ ΓΔΜΑΣΟ¨, 60 ηεκάρηα 

ζηελ Σ.Π. αληί γηα 6 ηεκάρηα ζην Σ.Μ., ε Δπηηξνπή απνθάζηζε νκφθσλα φηη ππεξηζρχεη 

ε πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην Σ.Μ. έπεηηα θαη απφ ηελ δηαβεβαίσζε ηνπ πληάθηε 

ηεο Μειέηεο φηη ε πνζφηεηα πνπ ζθνπεχεη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο καο είλαη έμη (6) 

θαη φρη εμήληα (60) θαη ε κε ζσζηή αλαγξαθή ζηε Σ.Π. νθείιεηαη ζε ιάζνο εθ 

παξαδξνκήο. 

4)  Γηα ην δείγκα πνπ πξνζθνκίζηεθε «Κιαδί» έρεη ηελ κνξθή θαη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία 

πνπ δεηνχληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) θαη σο εθ ηνχην γίλεηαη δεθηφ. 

Δπηπξφζζεηα εδεηήζε, απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξνζθνκίζεη ν πξνζθέξσλ, φπσο θαη 

εγέλεησ, Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο επξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηφζν γηα ηα πιηθά φζν θαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή.  

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο πξνρψξεζε ζηελ 

απνζθξάγηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη επεηδή δελ αλαγξάθεηαη εκθαλψο 

εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ε Δπηηξνπή δελ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη πξνζσξηλφ 

κεηνδφηε θαη παξαπέκπνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ αλαθήξπμε Αλαδφρνπ.  

                      Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                                     Μπνπξδάξαο ππξίδσλ 

                                              Μπξηιάθε Μαξία 

                                                              Σδάλλεο Γεψξγηνο     

 

H Oικονομική Δπιηροπή  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ, «Υξηζηνπγελληάηηθνο ηνιηζκφο 

2014», θξίλεη φηη ε κνλαδηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «ΔΠΟΥΗΚΔ 

ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΛΗΜΟΗ ΜΠΔΡΓΟ Α. ΣΑΠΑΡΗΑΝ», είλαη αζαθήο θαη κε 



4 

 

ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν. Γηα ην ιφγν απηφ θιήζεθε ν Μπέξδνο Α. Σζαπαξηάλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη πην ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν πξνζθνξά. Ζ εηαηξία 

«ΔΠΟΥΗΚΔ ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΛΗΜΟΗ», θαηέζεζε ηελ κε αξηζ. 44569/21-11-2014 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία πξνζθέξεη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο 5% επί ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

ομόθωνα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ζπλεδξίαζεο. 

2. Δγθξίλεη ην Πξαθηηθηφ Νν1 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ «Υξηζηνπγελληάηηθνο 

ηνιηζκφο 2014». 

3. Κάλεη απνδεθηή ηελ κε ππ’ αξηζ. 44569/21-11-2014 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο  

εηαηξίαο «ΔΠΟΥΗΚΔ ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΛΗΜΟΗ ΜΠΔΡΓΟ Α. ΣΑΠΑΡΗΑΝ». 

4. Καηαθπξψλεη ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Υξηζηνπγελληάηηθνο ηνιηζκφο 2014» ζηελ 

εηαηξία «ΔΠΟΥΗΚΔ ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΛΗΜΟΗ ΜΠΔΡΓΟ Α. ΣΑΠΑΡΗΑΝ», κε 

έθπησζε 5% επί ηνπ ελδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

5. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

H παπούζα απόθαζη πήπε ηον απιθμό 266 / 2014 
                                 
 
      
         Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                      ΣΑ ΜΔΛΖ 
                                                                                                                           
 
    Ησάλλεο Δ. ηαζφπνπινο  

 
 

 

Κ. Υαηδεαλδξένπ 

Η. ηδέξεο 

. Παπαγεσξγίνπ 

Δ. Πεηζαηψδε 

. Φχιια 

K. Κξεηηθίδεο  

Δ. Καςνθεθάινπ 

 

          

 


