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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού 

υλικού. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
 
ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 

να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήμονες». 

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις συμμετέχοντες, συγκεκριμένα, οι εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε 

2 Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε   

3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

5 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΙΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά. 

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή η οποία στο από 4-01-2018 1
ο
 

πρακτικό της έκανε δεκτούς τους εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε 

2 Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε   

3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή η 

οποία στο από 11-01-2018 2
ο
 πρακτικό της προτείνει προς την οικονομική επιτροπή: 

Α. Την ανάδειξη της επιχείρησης Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ως προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2017), για τις ομάδες Α,Β,Δ & Ε, γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους 

τους συμμετέχοντες. 

Β. Την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ως προσωρινού 

αναδόχου της προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2017), για την ομάδα Γ, γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα ως μοναδική αποδεκτή προσφορά. 

Έχοντας  υπόψη : 

- την αριθμ. 47008/20-12-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

- τις υποβληθείσες προσφορές. 



- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

- το 1
ο
 και 2

ο
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στους Κ.Α. 20/7135.001, 20/7135.002, 20/7135.003, 

20/7135.004, 20/7135.005 στους οποίους προβλέπεται σχετική πίστωση και τις αρ. 274, 

177&275, 178&276, 179&277, 180&278/2017 αντίστοιχες σχετικές αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης. 

- Τις με αριθ. 16 & 96/2017 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής με τις οποίες 

ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις. 

- Την αριθμ. 841/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι 

όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της 

επιτροπής διαγωνισμού για: 

1. Την έγκριση ή μη του από 04-01-2018 1
ου

 και του από 11-01-2018 2
ου

 πρακτικών της 

επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. 

2. Την ανάδειξη ή μη: α) Της εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, έναντι του ποσού 29.136,64  

(χωρίς ΦΠΑ), 36.129,43 με ΦΠΑ για τις ομάδες Α΄, Β΄, Δ΄ & Ε΄ και β) Του 

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ έναντι του ποσού 5.129,90  (χωρίς ΦΠΑ), 6.361,08 με 

ΦΠΑ για την ομάδα Γ΄, ως προσωρινούς αναδόχους της προμήθειας 

ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
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