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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 8/2021 από (26-02-2021) της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

7.- (73 - 2021 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2021. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  26 Φεβρουαρίου 
2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30μ.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: 3167/22-2-2021 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 και τα (9) εννέα μέλη:  
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Ευαγγελόπουλος Νίκος, Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Τσακιργιάννης Βασίλης, Αντιδήμαρχος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός , Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  

7 Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

ΑΔΑ: 6ΚΠΕΩΛΜ-25Χ



 

 

 

Σελίδα 2 από 8 

 

8 Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 

 
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο 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 

Μαραθώνας 23/02/2021 

 

Θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού. 

Η δαπάνη είναι συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 162.605,11 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 131.133,16 €, ΦΠΑ 24% 31.471,95 €). Η εν λόγω προμήθεια έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του έτους 2021 στους Κ.Α. εξόδων 30.6262.21,15.6482.01,20.6662.13 . 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Ανοικτός Ηλεκτρονικός 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 :  Αναστασία Κελεπούρη  

ΚΛΑΔΟΣ : ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Κυρίες, Κύριοι 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μας διαβίβασε την με αριθμό 34/2020 μελέτη της, προκειμένου να  

διενεργηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού 

εξοπλισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία και 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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/03.05.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 

ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 

3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  προκύπτει η υποχρέωση δημοσίευσης των 

διακηρύξεων  στον τύπο μέχρι την 31/12/2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή έχει αρμοδιότητα να  

«…καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Επομένως παράλληλα με την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 

δύναται να εγκρίνει και την σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί τεύχος (παράρτημα) της διακήρυξης την 

οποία καταρτίζει και συντάσσει. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση β) του Π.Δ. 80/2016 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης (στους οποίους ανήκουν οι Δήμοι σύμφωνα με την περ. β. της  παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 

4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης 

έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του Φορέα», που μετά την 

ψήφιση 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», 

είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και διατάκτης όλων των δαπανών και αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση όλων των πιστώσεων (που έχουν εγγραφεί αρχικά ή μετά από αναμόρφωση) 

στο προϋπολογισμό του Δήμου, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).  

Για την έκδοση της Α.Α.Υ. δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση προηγούμενη απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία να εγκρίνεται η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αφού η αρμοδιότητα αυτή 

υπάγεται πλέον στο Δήμαρχο.  
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 162.605,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή 

αξία 131.133,16 € + 24% Φ.Π.Α. 31.471,95 € = 162.605,11 €) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε βάρος 

των Κ.Α. του σκέλους των εξόδων 30.6262.21,20.6662.13 και 15.6482.01 , του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Για τον ανωτέρω σκοπό έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων η απόφαση  ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης με α.α. 139 με αριθμό πρωτοκόλλου  3171/22-02-2021 και με ΑΔΑ: Ω3ΞΚΩΛΜ-

ΣΑΤ. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Για την εκτέλεση της σύμβασης καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

«20REQ007798210/2020-12-08», και  εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης με α.α. 139 και έλαβε σχετικό αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ 

21REQ008184784/2021-02-23. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό: 

31681410-0  «Ηλεκτρολογικό Υλικό» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή έχει αρμοδιότητα να  

«…καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Επομένως παράλληλα με την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 

δύναται να εγκρίνει και την σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί τεύχος (παράρτημα) της διακήρυξης την 

οποία καταρτίζει και συντάσσει. 

Επισυνάπτεται σχέδιο διακήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ και σύμφωνα με τις 

τροποποιήσεις των Ν. 4605, 4608 και 4609/2019 προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της με αριθμό 34/2020  

μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
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Για την ανάδειξη προμηθευτή της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης κριτήριο κατακύρωσης όπως 

αναφέρεται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, θα είναι  η χαμηλότερη, από οικονομική άποψη, 

προσφορά βάσει τιμής. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

Η ανωτέρω δαπάνη διέπεται από το κάτωθι θεσμικό πλαίσιο 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. 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 
3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 

114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήμερα 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.» καθώς και 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και του άρθρου 158 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-8-2015). 

4. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
6. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π. Δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

7. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
10. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

11. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
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στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

13. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

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

και στοιχεία»,  
15. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
16. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

17. Της με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1781/23.5.2017 τ. Β’) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

18. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» 

19. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προ πτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 

του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 

20. Του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/3-5-2017) 
21. 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» 

      22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Σελίδα 7 από 8 

 

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

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

 Την έγκριση διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού και λοιπού εξοπλισμού. 

 Την έγκριση της με αριθμό 34/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως τεύχος της 
διακήρυξης  

 Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης. 

 Την δημοσίευση σε τρείς εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΠΑΛΜΟΣ & ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και μια 
ημερήσια (ΘΡΙΑΣΙΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Ν. 3548/07. 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική διακήρυξη του 

Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση των εργασιών.  

 

 

 

 

 

Η συντάξασα 

 

 

Νατάσα Κελεπούρη 

Θεωρήθηκε 

Η προϊσταμένη Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Άννα Λάμπρου-Σωτήρχου 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

Νικόλαος 

Ευαγγελόπουλος 

 

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των κ. Γεραμάνη και κ. Ζούρου  

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 

 Την έγκριση διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού. 

 Την έγκριση της με αριθμό 34/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως 
τεύχος της διακήρυξης  
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Σελίδα 8 από 8 

 

 Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
διακήρυξης. 

 Την δημοσίευση σε τρείς εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΠΑΛΜΟΣ & ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) 
και μια ημερήσια (ΘΡΙΑΣΙΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική 
διακήρυξη του Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό 
την υλοποίηση των εργασιών.  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (73 – 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 

8. Νησιώτης Γιώργος 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
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