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ΘΕΜΑ: Εξέταση υποβληθείσας ένστασης της Εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 18η  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα. 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4289/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                1.Βούρλος ∆ηµήτριος      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                      2.Κοντόσταυλος Γεώργιος                                                       
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 4115/15.4.2016 εισήγηση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού για τη προµήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»,  η οποία έχει   ως εξής: 
 
 
 
  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  15/4/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  4115 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

Προς:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  
της Εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ  

  
Η επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης αποτελέσµατος Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για 
τη προµήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», 
προϋπολογισµού Μελέτης ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 23.181,26 € παρέλαβε 
την από 11/4/2016 ένσταση της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ η οποία υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Καισαριανής και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου 4115/11.4.2016  
 
Αναφορικά µε τις αιτιάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ένσταση η Επιτροπή έχει 
να σηµειώσει τα ακόλουθα: 
 

Α. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» κατά του 1ου πρακτικού της 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού του ∆ήµου Καισαριανής  

 
 
Η ενιστάµενη εταιρεία αιτιάται ότι ζητά αποδοχή της προσφοράς της για τα είδη τα 
οποία πληρούν τους όρους της διακήρυξης.  
Συγκεκριµένα:  
α) για τα είδη στα οποία έχουν κατατεθεί ελληνικά φυλλάδια ζητά να εξεταστεί 
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς, 
β) αιτιάται να επαναληφθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός µόνο για τα είδη που δεν έχουν 
κατατεθεί τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική γλώσσα. 
  
Η επιτροπή αναφορικά µε την ένσταση για αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για τα 
είδη στα οποία έχουν υποβληθεί προσπέκτους  - φυλλάδια στην Ελληνική Γλώσσα 
εισηγείται την αποδοχή της, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 παρ. 1.α.του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Όσον αφορά το τµήµα της ένστασης για την επανάληψη του διαγωνισµού µόνο για τα 
είδη που δεν έχουν κατατεθεί τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική γλώσσα, και αυτό 
γίνεται αποδεκτό κατά την αρχή του, και ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί για όσα είδη 
η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η 
επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει σε επόµενη συνεδρίασή της αναλυτικό πίνακα 
σχετικά: 
 



1) Με τα είδη που εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές πληρούν και τις 
οικονοµικές απαιτήσεις της διακήρυξης και 

2) Με τα είδη για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αποδεκτή προσφορά 
 
Προϋπόθεση κατάρτισης του προαναφερθέντος αναλυτικού πίνακα είναι η έγκριση 
της παρούσας εισήγησης από την οικονοµική επιτροπή. 
 
 

Β. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ.  

 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στην εξέταση της ένστασης της εταιρεία 
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ   
σχετικά µε την τµηµατική αποδοχή ειδών προσφοράς τα οποία πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης,  οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών:  
 
α) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ “PROLIGHT G.P.B. 
β) Σ. & Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε  
 
θα ληφθούν εν µέρει υπόψη για την κατάρτιση του προαναφερθέντος αναλυτικού 
πίνακα αξιολόγησης. 
 
Όσον αφορά την εταιρεία  ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. εξακολουθούν να υφίσταται οι 
λόγοι της απόρριψής της σύµφωνα µε το από 6/4/2016 πρακτικό της επιτροπής. 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί η σχετική απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής για την 
αποδοχή ή µη της παρούσας εισήγησης. 

  

 

       Καισαριανή 15/4/2016 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης

   
                         ∆ιαγωνισµού 
 

            Σκοπλάκη Μαρία 
             

Γκαϊδατζής Σωτήρηςς 
 

Μελαχροινίδης Χαάλαµπος 
 
 
   
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τα µέλη για την λήψη σχετικής απόφασης , 
επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα 

για το θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν  σχετικού  ελέγχου της εισήγησης  



 
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ    
 
Εγκρίνει την ανωτέρω  εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
αποτελέσµατος Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για τη προµήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και η οποία έχει άµεσα σχέση µε  την υποβληθείσα ένσταση της 
Εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος) 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα(αν. µέλος) 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
 
                                                                                Καισαριανή 19-4-2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                          
 
 


