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Η

 Συνεδρίαση /10-07-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 138/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκπόνηση 

της µελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου 

ΚΗΦΗ»  Εκτιµώµενης αξίας  13.300.00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 

(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών & Κατακύρωσης). 

 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 10
η
  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 8200/06-07-2017 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  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 8196/06-07-

2017  εισήγηση  της Χαρίτου Ελιάνα  Αρχιτέκτων Μηχανικού του ∆ήµου  η οποία έχει 

ως εξής:
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκπόνηση της µελέτης: 

«Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ»  Εκτιµώµενης 
αξίας  13.300.00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών & Κατακύρωσης) 
 
Σας υποβάλλουµε το από 5/7/2017 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την 
εκπόνηση της µελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου 
ΚΗΦΗ» (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών & Κατακύρωσης) 

και παρακαλούµε για την έγκρισή του και την κατακύρωση της εκπόνησης µελέτης στην 

εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.    
 

  
 
       Για την επιτροπή  
            
           Η Πρόεδρος 
         
 
 
                  Χαρίτου Ελιάνα 
                Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 5/7/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) 

Για την εκπόνηση της µελέτης: 
«Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ» 

Εκτιµώµενης αξίας  13.300.00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

 Στην Καισαριανή την 5/7/2017 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ηµέρα  Τετάρτη 
στις 10:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού 
όπως αυτή ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 55/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
για την ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης µελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη 
Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ » Εκτιµώµενης αξίας  13.300.00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
       Τακτικά µέλη  

1. Χαρίτου Ελιάνα Πρόεδρος (Αρχιτέκτων  Μηχανικός) 
2. Ταµπάκη Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός  
3. Λασπιάς Αλέκος Πολιτικός Μηχανικός µέλος ΤΕΕ 

 
Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων την 
συµφερότερη προσφορά προσκόµισε η εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ που έδωσε έκπτωση 58 % δηλαδή προσφερόµενη τιµή 
4.504,84 €.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βασιζόµενη στα ακόλουθα: 
 

• το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από 25/4/2017, 

• την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής υπ’ αριθµ. 121/2017 απόφαση της 
Ο.Ε. (Α∆Α: 6ΡΣΙΩΕΨ-7ΞΧ) που αφορά την εξέταση υποβληθείσας ένστασης 
η οποία και κοινοποιήθηκε σε όλους τους συµµετέχοντες µε το αρ. πρωτ. 
7088/3-6-2017 έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής 

• την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής υπ’ αριθµ. . 91/2017 απόφαση της Ο.Ε. 
(Α∆Α: ΩΦΑ∆ΩΕΨ-ΓΧΧ) που αφορά την έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής 

διαγωνισµού για την εκπόνηση µελέτης για την κήρυξη προσωρινού αναδόχου, η 
οποία και κοινοποιήθηκε σε όλους τους συµµετέχοντες µε το αρ. πρωτ. 
6108/26-5-2017 έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής, 

• την ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε αρ. πρωτ. 4409/10-4-2017,  

• το υπ’ αριθµ. 7650/26-6-17  έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής µε το οποίο 
κλήθηκε ο Προσωρινός Ανάδοχος για την υποβολή των δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από το άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης, τα οποία και υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7947/30.6.2017 έγγραφο του 
Προσωρινού αναδόχου ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη την 27/6/2017 σε έλεγχο των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν και τα οποία είναι σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την ∆ιακήρυξη 
άρθρο 22. 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και µε βάση το Άρθρο 103 παρ. 6 
του Ν. 4412/2016 διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή το παρόν Πρακτικό µαζί µε 
τον σχετικό φάκελο ∆ικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και µε βάση το 
Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 καλείτε η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη 
Απόφασης Κατακύρωσης. 
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Χαρίτου Ελιάνα   
2. Ταµπάκη Ειρήνη   
3. Λασπιάς Αλέκος 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , 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 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το από 5/7/2017 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την 

εκπόνηση της µελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης 

Κτιρίου ΚΗΦΗ» (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών & Κατακύρωσης) 

και  κατακυρώνει την  εκπόνηση της µελέτης στην εταιρεία ENCODIA 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.    

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       10/07/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 

 

 

 

 


