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ΑΠΟΦΑΣΗ  

EKTΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED μετά των απαραιτήτων βάσεων 
στήριξης και μικροϋλικών, με αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών, για τις ανάγκες 
των σχολικών συγκροτημάτων του 3ου 4ου & 5ου Δημ. Σχολείου Παλλήνης και του 4ου Δημ. 
Σχολείου Γέρακα, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης» 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Την αριθ. 8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, που διέπει τη λειτουργία των 
Σχολικών Επιτροπών, όπως τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 1, με το άρθρο 1 της αριθ. 
63967/13-09-2019 απόφασης Υπ.ΕΣ (ΦΕΚ 3537/Β΄/ 20-09-2019) & την αριθ. 66008/24-09-
2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 116 & 118 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών και άλλες διατάξεις και τροποποιήσεις αυτών. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 εδ. β΄ του ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ. όπως προστέθηκε 
με την παρ. 13 του άρθρου 20 ν. 3731/2008 που διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και τροποποιήσεις  αυτών. 
5. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία. 
6. Τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και την 
αναγκαιότητα απρόσκοπτης και ευέλικτης λειτουργίας τους.  
7. Τις διατάξεις της αριθ. 13172/24-3-1995 (Β΄ 217) Κ.Υ.Α., άρθρο 1, οι οποίες 
εξακολουθούν να ισχύουν ως ειδικότερα για τις Σχολικές Επιτροπές.  
8. Την αναγκαιότητα άμεσης Προμήθειας και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων LED μετά 
των απαραιτήτων βάσεων στήριξης και μικροϋλικών, με αποξήλωση και απομάκρυνση των 
παλαιών, για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων του 3ου 4ου & 5ου Δημ. Σχολείου 
Παλλήνης και του 4ου Δημ. Σχολείου Γέρακα, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 
Δήμου Παλλήνης 
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9. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Σχολικής Επιτροπής για την επιλογή της παρούσας 
διαδικασίας. 
10. Την απόφαση 85/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης πίστωσης ΣΑΤΑ 
στη Σχολική Επιτροπή και την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής περί αποδοχής της 
πίστωσης ΣΑΤΑ. 
11. Το πρωτογενές αίτημα σχετικά με την αναγκαιότητα εκτέλεσης της προμήθειας και 
τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων LED για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης (ΑΔΑΜ:21REQ009787163) 
12. Την αριθ. 30/24-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
για έγκριση της από 58/30-10-2021 έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
LED μετά των απαραιτήτων βάσεων στήριξης και μικροϋλικών, με αποξήλωση και 
απομάκρυνση των παλαιών, για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων του 3ου 4ου & 5ου 
Δημ. Σχολείου Παλλήνης και του 4ου Δημ. Σχολείου Γέρακα, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης και τη διάθεση δαπάνης ποσού είκοσι εννέα  χιλιάδων 
εννιακόσιων ογδόντα έξι ευρώ (29.986,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσού επτά χιλιάδων 
εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών  (7.196,64€) και συνολικό ποσό, 
τριάντα εφτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών  
(37.182,64€), η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 63ΞΟ46Μ1ΜΞ-ΙΚ8. 
13. Την με αριθ. πρωτ. 60/20-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(ΑΔΑΜ:21PROC009787506) προς τους: 

1. “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 – ΠΕΥΚΗ – 
15121 ΤΗΛ: 2108056382 Α.Φ.Μ. 998400680, Δ.Ο.Υ. : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ e-mail : 
idxtexniki@gmail.com  

2. “ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.” ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ -15231 ΤΗΛ. 2106745906 FAX. 2106725410 Α.Φ.Μ. 094319985, 
Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ e-mail : info@stathiskokkinis.com  

3. “ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε.” ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47 – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – 14576 ΤΗΛ : 
2106210161 Α.Φ.Μ. 800924339, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ e-mail : info@koncreate.gr, 
για την υποβολή προσφοράς. 
14. Την με αριθ. πρωτ. 61/23-12-2021 προσφορά της επιχείρησης “ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.” ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ -15231 
ΤΗΛ. 2106745906 FAX. 2106725410 Α.Φ.Μ. 094319985, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, e-mail : 
info@stathiskokkinis.com και την υπ’ αριθμ 62/24-12-2021 προσφορά της επιχείρησης “Ι.Δ. 
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 – ΠΕΥΚΗ – 15121 ΤΗΛ: 
2108056382, Α.Φ.Μ. 998400680, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, e-mail: idxtexniki@gmail.com  
15. Τα πιστοποιητικά νόμιμων δημοσίων Αρχών, από τα οποία προκύπτει ότι o μειοδότης, 
έχει πλήρη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της και δεν έχει καταδικαστεί για 
κάποιο αδίκημα, που αναφέρεται στο ν. 4412/2016. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την ανάθεση στην επιχείρηση “ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.” 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 15231, ΤΗΛ. 2106745906 FAX. 
2106725410 Α.Φ.Μ. 094319985, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ e-mail : info@stathiskokkinis.com 
που είναι ο μειοδότης,  για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED μετά των απαραιτήτων βάσεων στήριξης και 
μικροϋλικών, με αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών, για τις ανάγκες των σχολικών 
συγκροτημάτων του 3ου 4ου & 5ου Δημ. Σχολείου Παλλήνης και του 4ου Δημ. Σχολείου 
Γέρακα, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης», έναντι συνολικού 
ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων  τριάντα εννέα  ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(35.739,28€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α είκοσι οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (28.822,00€), σύμφωνα με τη με αριθ. 58/2021 μελέτη 
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υπηρεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφοράς της εν λόγω 
επιχείρησης. 
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 
3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα 
με την εκτέλεση των παραδόσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων LED μετά των απαραιτήτων βάσεων στήριξης και μικροϋλικών, με 
αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών, για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων 
του 3ου 4ου & 5ου Δημ. Σχολείου Παλλήνης και του 4ου Δημ. Σχολείου Γέρακα, της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης» ή και με τμηματική παράδοση 
της προμήθειας μέχρι του συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων  τριάντα 
εννέα  ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (35.739,28€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
4. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για έξι (6) μήνες, ή μέχρι της 
εξαντλήσεως της πίστωσης, με δυνατότητα παράτασης αρχόμενης από την επόμενη της 
υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΗΔΗΣ. Στο χρόνο αυτό δε 
συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που 
δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης 
 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου  Παλλήνης 

 

 

Μουρτζιάπης Γεώργιος 
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