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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    24/5/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.117    
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.5.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 24η του µηνός Μαΐου του έτους 
2016.    
Στην  Καισαριανή  σήµερα,24/5/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.5630 /20.5.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και τα είκοσι πέντε  (25) 
µέλη.  Ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                     
                                                                            

   Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.   
         
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
18. Γαβρίλης  Γεώργιος  
19. Καµπάκας Αντώνης  
20. Λυκούδης Αλεβίζος  



21. Βοσκόπουλος Χρήστος  
22. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
23. Μαζαράκη Έλλη  
24. Αλεξοπούλου Μαρία  
25.   
26.   
        
  
       Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα  για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της γνωµοδότησης 
της επιτροπής αξιολόγησης για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου και την 
απευθείας ανάθεση για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  της 
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής , καθώς 
και την εισήγηση της προϊσταµένης τµήµατος λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου 
Ευαγγελίας   οι οποίες έχουν ως εξής : 

 
      Καισαριανή 25.4.16 
      Αριθ. Πρωτ.  4751 
 
 
    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
          ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
             ΠΡΟΣ 
   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δ/σµού για προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου (καθαριότητας, χαρτικά κλπ) του ∆ήµου και όλων των ΝΠ∆∆ & 
ΝΠΙ∆.  

 
 

    Στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 225 και 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και της εγκυκλίου 3/26.3.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει 
να πάρουµε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας δ/σµού για την 
προµήθεια αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου (καθαριότητας, χαρτικά κλπ) του ∆ήµου και όλων των 
ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆. 
 

 
 
 
 
 
     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ    
    ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
     Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/04/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4727 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

               ΠΡΟΣ: 
• ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
• Κοιν: Οικονοµική 
Υπηρεσία / Τµήµα 
Προµηθειών 

 
Γνωµοδότηση 

Πρακτικό αξιολόγησης  προσφορών για την απευθείας ανάθεση: 
«προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου για τον ∆ήµο 

Καισαριανής και όλα τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ για 1 έτος από την ηµέρα 
υπογραφής της Σύµβασης» προϋπολογισµού 64.016,21 € 
(συµπεριλαµβανοµένου 23% Φ.Π.Α.) ή 55.242,68€ προ ΦΠΑ 

 
Στην Καισαριανή σήµερα στις 25/04/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. 
συνήλθε  στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής η επιτροπή διενέργειας – 
αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη Σύµβασης για την «προµήθεια 
Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου για τον ∆ήµο Καισαριανής και όλα τα 
ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ για 1 έτος από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης» 
προϋπολογισµού 64.016,21 € (συµπεριλαµβανοµένου 23% Φ.Π.Α.), η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 15/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για να 
αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την απευθείας ανάθεση της 
ανωτέρω προµήθειας σύµφωνα και µε την υπ’ αριθµόν 63/2016 απόφαση της Ο.Ε. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 
 

1. Αγγέλοβα Ντεσισλάβα (τακτικό µέλος) 
2. Ταµπάκη Ειρήνη (τακτικό µέλος) 
3. Καραγιώργη Αναστασία (τακτικό µέλος) 

 
Ιστορικό ∆ιαγωνισµού: 
• Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 ∆ιενέργεια πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. ∆εν 

παρουσιάστηκε κανείς προµηθευτής, ούτε κατατέθηκε καµία προσφορά µε 
βάση τους τρόπους που ορίζονταν στην ∆ιακήρυξη, οπότε ο διαγωνισµός 
απέβει άγονος και η επιτροπή πρότεινε την επανάληψή του. 

• Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 έγινε ο επαναληπτικός διαγωνισµός και δεν 
παρουσιάστηκε κανείς προµηθευτής, ούτε κατατέθηκε καµία προσφορά µε 
βάση τους τρόπους που ορίζονταν στην ∆ιακήρυξη, οπότε ο διαγωνισµός 
απέβει ξανά άγονος. 

• Απόφαση 63/2016 της ΟΕ για επικύρωση πρακτικού και συλλογή 
προσφορών για απευθείας ανάθεση της προµήθειας από το ∆Σ.  

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού αποτάνθηκε στην αγορά για την συλλογή 
προσφορών χωρίς όµως την αναµενόµενη ανταπόκριση. Από την 12/4/2016 η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσπαθεί να συλλέξει προσφορές τυχαία µέσω έρευνας 
από το διαδίκτυο και αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος για πρόσκληση 
ενδιαφέροντος. Παρά την επείγουσα φύση της προµήθειας η Επιτροπή περίµενε 
µέχρι και την 22/4/2016 µήπως κάποιες εκ των εταιρειών που απευθύνθηκε 
υπέβαλλαν προσφορές. Τελικά υποβλήθηκε µόνο µια προσφορά ως ακολούθως: 
 



ΕΙ∆Η Ονοµατεπώνυµο  Προσφερόµε
νη Έκπτωση  

Προσφερόµενη Τιµή προ 
ΦΠΑ 

Οικονοµική Προσφορά 
για το Σύνολο των ειδών  

ΚΙΑΜΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  1% σε κάθε 
τιµή του 
προϋπολογισ
µού & επί του 
συνόλου 

54.690,25€ προ ΦΠΑ ήτοι 
πενήντα τέσσερις χιλιάδες 
εξακόσια ενενήντα ευρώ 
και είκοσι πέντε λεπτά 
(προ ΦΠΑ)  

Υποβλήθηκαν  Επαρκή 
∆ικαιολογητικά ως 
απαιτούνται 

   

 
Η προµήθεια των εν λόγω ειδών είναι απόλυτα επείγουσα διότι αφορά σε είδη 
καθαριότητας ως επί τω πλείστον, που σχετίζονται µε θέµατα υγιεινής (καθαριότητα 
χώρων υγιεινής, σακούλες για τα απορρίµµατα, κλπ) καθώς δεν υπάρχουν εδώ και 
καιρό είδη καθαριότητας στους χώρους του ∆ήµου.  
Από το προαναφερθέν ιστορικό της προµήθειας φαίνεται ότι δεν υπάρχει ικανό 
ενδιαφέρον από την αγορά για την ευρεία υποβολή προσφορών. Λόγω των 
σοβαρών θεµάτων υγιεινής µε τα οποία σχετίζεται η προµήθεια και καθώς δεν 
µπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω η εν λόγω προµήθεια προτείνεται η αποδοχή 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της µίας και Μοναδικής Προσφοράς. 
  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 
1) τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2,3 ΕΚΠΟΤΑ 
 
2) την µία και µοναδική προσφορά που υποβλήθηκε µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά - 
στοιχεία που την συνοδεύει και η οποία επισυνάπτεται: 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
 

η απευθείας ανάθεση της προµήθειας Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου για 
τον ∆ήµο Καισαριανής και όλα τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ για 1 έτος από την ηµέρα 

υπογραφής της Σύµβασης: 
  
Στον προµηθευτή ΚΙΑΜΟ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για τα το σύνολο των ειδών: 
 

ΕΙ∆Η Προσφερόµενη Τιµή 
Προ ΦΠΑ µε έκπτωση 1% (προ ΦΠΑ) 

Σύνολο των προς προµήθεια Αναλώσιµων ειδών 
Παντοπωλείου 

54.690,25€ προ ΦΠΑ ήτοι πενήντα 
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ 
και είκοσι πέντε λεπτά (προ ΦΠΑ) 

 
                                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25/4/2016 
 

 
Αγγέλοβα Ντεσισλάβα (τακτικό µέλος) 
 
 
Ταµπάκη Ειρήνη (τακτικό µέλος) 
 
 
Καραγιώργη Αναστασία (τακτικό µέλος) 
 

                        



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ Καµπάκα Αντώνιου και 
Λυκούδη Αλεβίζου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ ,καθώς και των κ.κ 
Βοσκόπουλου Χρήστου , Αντωνόπουλου ∆ηµήτριου , Μαζαράκη Έλλης και 
Αλεξοπούλου Μαρίας οι οποίοι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την προµήθεια 
ειδών παντοπωλείου καθώς και την απευθείας ανάθεση της προµήθειας 
αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για το ∆ήµο Καισαριανής και όλα τα ΝΠ∆∆ 
και ΝΠΙ∆ για ένα (1) έτος από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης: 
 
Στον προµηθευτή ΚΙΑΜΟ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για τα το σύνολο των ειδών: 
 

ΕΙ∆Η Προσφερόµενη Τιµή 
Προ ΦΠΑ µε έκπτωση 1% (προ ΦΠΑ) 

Σύνολο των προς προµήθεια Αναλώσιµων ειδών 
Παντοπωλείου 

54.690,25€ προ ΦΠΑ ήτοι πενήντα 
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ 
και είκοσι πέντε λεπτά (προ ΦΠΑ) 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  1)Πολυχρονάκης Συµεών 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα 3) 
Περρής Ιωάννης  4) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   5) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ   7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) 
Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) 
Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 18) Γαβρίλης Γεώργιος  19) 
Καµπάκας Αντώνιος 20) Λυκούδης Αλεβίζος 21)Βοσκόπουλος Χρήστος 22) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  23) Μαζαράκη Έλλη 24) Αλεξοπούλου Μαρία 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    25/5/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


