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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24/7/2020 
 

Αριθμ. Απόφασης :  47          

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Π.Ε.Δ.Α.,  σήμερα 24 Ιουλίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13.00,  συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. σε δια περιφοράς  συνεδρίαση (μέσω 

γραπτής και τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την 640/21-

7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Γιώργου Μαρκόπουλου, η οποία επιδόθηκε στα 

μέλη του νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ.75/2011 και του Κανονισμού 

λειτουργίας του.  

Συμμετέχοντες στην δια περιφοράς συνεδρίαση: 1) Μαρκόπουλος Γεώργιος - Δήμαρχος 

Γαλατσίου (Πρόεδρος),   2) Αξιώτης Βασίλειος - Φοίβος – Δημ. Σύμβουλος Αθηναίων 

(Αντιπρόεδρος), 3) Μαυρίδης Αναστάσιος -  Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης (Γεν. Γραμματέας), 

4) Ζορμπάς Βασίλειος - Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής (Μέλος Ε.Ε.),  5) Τσίρμπας Γεώργιος - 

Σταύρος – Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Μέλος Ε.Ε.),  6) Κωνσταντέλλος Γρηγόριος – 

Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, 7) Φωστηρόπουλος Ιωάννης - Δήμαρχος Π. Φαλήρου, 

8) Κιούσης Δημήτριος – Δήμαρχος Κρωπίας,  9) Μπουρνούς Ευάγγελος - Δήμαρχος Ραφήνας – 

Πικερμίου, 10) Κωνσταντάτος Ιωάννης – Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, 11) Ανδρούτσου 

Μαρία – Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος - Δημ. Σύμβουλος Αθηναίων, 

13) Κατωπόδης Γρηγόριος – Δήμαρχος Βύρωνα, 14) Τζουλάκης Σταύρος – Δήμαρχος Νέας 

Σμύρνης, 15) Ζενέτος Νικόλαος – Δήμαρχος Ιλίου, 16) Ηλίας Ιωάννης – Δημ. Σύμβουλος 

Ασπροπύργου, 17) Μπάρδης Μελέτιος – Δημ. Σύμβουλος Ελευσίνας, 18) Κουτελάκης Γεώργιος – 

Δημ. Σύμβουλος Νέας Σμύρνης,  19) Καρύδης Δημήτριος – Δημ. Σύμβουλος Πειραιά, 20) 

Χριστούλη Ελένη - Δημ. Σύμβουλος Χαλανδρίου, 21) Σωτηρόπουλος Αλέξιος – Δημ. Σύμβουλος 

Βύρωνα, 22) Σίμος Ευάγγελος – Δημ. Σύμβουλος Πετρούπολης, 23) Σταμέλος Ηλίας – Δημ. 

Σύμβουλος Καισαριανής. 

Απέχοντες: 1) Ζορμπάς Ιωάννης - Δήμαρχος Αίγινας, 2) Κονδύλης Ανδρέας – Δήμαρχος Αλίμου. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 

 της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 628/16-7-2020 Πρακτικού 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α., για την προμήθεια εξήντα έξι (66) Συστημάτων 

θερμομέτρησης προσώπων για την τοποθέτησή τους στα Δημαρχεία των Δήμων της 

Αττικής».   

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 

περ. γ’ του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ΦΕΚ Α’ 147. 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) Κύρωση : α) της από 13/04/2020 ΠΝΠ «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID – 19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 01/05/2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID – 19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’ 90) και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις των ΠΔ. 75/2011 και 94/2019 που διέπουν τη λειτουργία των Περιφερειακών 

Ενώσεων Δήμων. 

4. Την υπ ’αριθμ. 37/2020 προηγούμενη απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. 

5. Την υπ’ αριθμ. 600/2020 Πρόσκληση που εκδόθηκε για τη διενέργεια της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016. 

6. Τον υπ’ αριθμ. 616/2020 Φάκελο Προσφοράς που κατατέθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης. 

7. Το υπ’ αριθμ. 628/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ, το οποίο 

παρατίθεται αυτούσιο κατωτέρω και έχει ως εξής : 

«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 16/07/2020 και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

(Αρ. πρωτ. 616/2020 Πρόσκληση) στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 

(Π.Ε.Δ.Α.) η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ 37/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς που κατατέθηκε 

στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια : «Εξήντα έξι (66) 

συστημάτων θερμομέτρησης προσώπων για την τοποθέτησή τους στα Δημαρχεία των Δήμων 

της Αττικής» (Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης : 600/10.07.2020). 

Στη συνεδρίαση, παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής : 

1) Μαρία Σπύρου, ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών 

Σχέσεων.  

2) Αικατερίνη Ανεστοπούλου Προϊσταμένη τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης. 

3) Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου υπάλληλος τμήματος  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων. 

 

1. Τα μέλη της Επιτροπής, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας στις 12.00 με την παραλαβή του 

μοναδικού φακέλου προσφοράς που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ΠΕΔΑ ο οποίος έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου 616/2020. 

Κατά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (ώρα 12.00) ανακοινώθηκε, ότι δεν μπορεί 

να γίνει δεκτή οποιαδήποτε άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 της Πρόσκλησης. 
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2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε, ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο  

φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις και τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 8.2. της Πρόσκλησης. 

Συγκεκριμένα, προσφορά  υπέβαλε η παρακάτω εταιρεία:  

Α/Α Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 

1. «UPPERGRADE IKE- ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ &ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ» 

  

  

  

 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και τον φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφησαν και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

Διαπιστώθηκε η πληρότητα του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 600/2020 Πρόσκληση για τη διενέργεια της διαδικασίας. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή της τεχνικής προσφοράς που υπεβλήθη.  

Διαπιστώθηκε η πληρότητα του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 600/2020 Πρόσκληση για τη διενέργεια της διαδικασίας, καθώς και ότι τα 

προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται 

στην ως άνω Πρόσκληση. 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση και μονογραφή του φακέλου οικονομικής προσφοράς της 

προσφέρουσας εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς κρίνεται συμφέρουσα 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση. Η προσφερόμενη  τιμή διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Οικονομική προσφορά σε 

ευρώ 

 

1. «UPPERGRADE IKE- ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ 

ΜΑΡΙΑ &ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ» 

66.000 χωρίς ΦΠΑ  

   81.840  με ΦΠΑ  
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Κατόπιν των ανωτέρω, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, αφού 

έλαβε υπόψη : 

1. την με αριθμ. πρωτ. 600/2020 Πρόσκληση για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

2. την υποβληθείσα, με αριθμ. πρωτ. 616/2020 προσφορά, της εταιρείας «UPPERGRADE IKE- 

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ &ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ» 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ : 

Την κατακύρωση της προμήθειας «Εξήντα έξι (66) συστημάτων θερμομέτρησης προσώπων για 

την τοποθέτησή τους στα Δημαρχεία των Δήμων της Αττικής» στην εταιρεία με την επωνυμία  

«UPPERGRADE IKE- ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ &ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ», καθώς η 

προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης και συμφέρουσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 600/2020 Πρόσκληση.» 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 628/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ το οποίο 

συντάχθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 

4412/2016 για την προμήθεια «Εξήντα έξι (66) συστημάτων θερμομέτρησης προσώπων για την 

τοποθέτησή τους στα Δημαρχεία των Δήμων της Αττικής» και ανακηρύσσει την εταιρεία με 

την επωνυμία «UPPERGRADE IKE- ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΚΕ» με έδρα στο Αιγάλεω Αττικής (οδός Σολωμου 1) με ΑΦΜ 800915656 (ΔΟΥ Αιγάλεω) η 

οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Μαρία Κοντομήτρου,  οριστική ανάδοχο, δεδομένου, ότι 

λόγω του κατεπείγοντος, κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ζητήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 

600/2020 Πρόσκληση και κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Το 

συμβατικό τίμημα για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 81.840 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6493.0001 του προϋπολογισμού της ΠΕΔΑ 

του οικονομικού έτους 2020. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για την εκτέλεση της 

προμήθειας. 

3. Αναθέτει στις υπηρεσίες της ΠΕΔΑ να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση 

της παρούσας. 

 Ακριβές Απόσπασμα 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020 

 
 

                                                                               

ΑΔΑ: Ω0Π1ΟΚΝΙ-ΦΨΛ



 

ΑΔΑ: Ω0Π1ΟΚΝΙ-ΦΨΛ


		2020-07-30T13:16:09+0300
	Athens




