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Η

 Συνεδρίαση /12-10-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 204/2017 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

κατά της απόφασης  υπ’ αριθµ.182/2017  Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την 

προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του Βιοκλιµατικού παιδικού σταθµού του 

∆ήµου Καισαριανής. 

 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/2017 ΕΚΤΑΚΤΗ (λόγω αποκλειστικής προθεσµίας 

του άρθρου 127 του νόµου 4412/2016)   συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής 

του ∆ήµου Καισαριανής, την 12
η
  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

ΠΕΜΠΤΗ και ώρα. 12.00µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

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

µε  αριθµό πρωτ. 12376/10-10-2017 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 το από 11-10-2017  πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων εισήγηση  το οποίο έχει ως εξής: 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/10/2017 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Καισαριανής συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων κατά τη διενέργεια διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελέσματος 
που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 16/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
και αποτελείται από τους 
 
1, Πολυχρονάκη Συμεών, Αντιδήμαρχο, τακτικό μέλος 
2. Σταθάκη Ιωάννη, τακτικό μέλος 
3. Σκοπλάκη Μαρία, τακτικό μέλος 
 
προκειμένου να προβεί στην εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 11934/2.10.2017 

ένστασης της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.»,  
κατά της  με αριθμό  182 και αριθ. πρωτ. 11549/25.09.2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10431/31.08.2017 διακήρυξη του Δημάρχου 

Καισαριανής διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 
του ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του 
Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού» του Δήμου Καισαριανής. 
Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ενταγμένο σε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω 
ΠΕΠ Αττικής MIS 5002256/2017. 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια επίπλων προϋπολογίστηκε στο ποσό των  
38.480,00 € χωρίς ΦΠΑ, πλέον 9.235,20 € (ΦΠΑ 24%) και συνολικό ποσό 
47.715,20 €.  
Κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής με την με αριθμό  182 και αριθ. 
πρωτ. 11549/25.09.2017 απόφασή της, ενέκρινε το με αριθ. πρωτ. 
11285/19.09.2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για 
την «προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του Βιοκλιματικού Παιδικού 
Σταθμού του Δήμου Καισαριανής», που ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο την 
εταιρεία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». 
Σημειωτέον ότι μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από την 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της α.ε.  με 
την επωνυμία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανέρχεται σε 30.632,50 € 
πλέον Φ.Π.Α., ενώ της εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» που είναι και η 
συμφερότερη ανέρχεται σε 20.632,50 € πλέον Φ.Π.Α. 



Κατά της με αριθμό 182 και αριθ. πρωτ. 11549/25.09.2017 απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η συνδιαγωνιζόμενη ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που 
αποκλείστηκε, άσκησε την υπ’ αριθ. πρωτ. 11934/2.10.2017 ένσταση με αίτημα 
να ακυρωθεί ή άλλως να τροποποιηθεί η ως άνω απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με σκοπό να απορριφθεί η προσφορά της «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.». 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων κρίνοντας ότι η ένσταση ασκήθηκε 
εμπρόθεσμα και παραδεκτά, αφού συνοδεύεται από παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του Δημοσίου όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 2, προβαίνει στην 
εξέταση της βασιμότητας των λόγων της. 
 
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
Η ενιστάμενη εταιρεία αναφορικά με το προσφερόμενο είδος «Καρεκλάκι 
φυσικό χρώμα» ισχυρίζεται ότι: 
 

Α) Η διακήρυξη απαιτεί καρεκλάκι στο οποίο η έδρα (κάθισμα) θα είναι 
κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF 12 χιλ. με επένδυση οξιάς. 
Από την έκθεση δοκιμών της Παπαναστασίου προκύπτει ότι η έδρα είναι 
κατασκευασμένη από ινοσανίδα επενδεδυμένη με HPL (High Pressure Laminate) 

χρώματος κόκκινο μπλέ, πράσινο ή κίτρινο. 
 
Ο ισχυρισμός της ενιστάμενης δεν γίνεται αποδεκτός διότι από την έκθεση 
δοκιμών προκύπτει ότι η προσφερόμενη έδρα της εταιρείας Παπαναστασίου 

είναι κατασκευασμένη από ινοσανίδα όπως ζητείται από την διακήρυξη.  
 
Β) Η διακήρυξη απαιτεί καρεκλάκι στο οποίο η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη 
εξ ολοκλήρου από ξύλου φουρνιστής οξιάς. 
Από την έκθεση δοκιμών της εταιρείας Παπαναστασίου προκύπτει ότι η πλάτη 
είναι κατασκευασμένη από ινοσανίδα επενδεδυμένη με HPL (High Pressure 
Laminate) χρώματος κόκκινο μπλέ, πράσινο ή κίτρινο. 
 
Ο ισχυρισμός της ενιστάμενης γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή διότι από 
την περιγραφή του είδους στην έκθεση δοκιμών προκύπτει ότι η πλάτη  είναι 
κατασκευασμένη από ινοσανίδα και όχι από εξ’ ολοκλήρου από ξύλο οξιάς. 
 
Γ) Η διακήρυξη απαιτεί καρεκλάκι στο οποίο η πλάτη θα είναι κουρμπαριστή-
ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις: ο κάτω θα είναι 
3,5Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη 
ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από τον 
κάτω πήχη 8,5 εκ. 

 
Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι από την έκθεση δοκιμών της 
Παπαναστασίου προκύπτει ότι η πλάτη του προσφερόμενου είδους δεν είναι 
ούτε διπλή αλλά ούτε και κουρμπαριστή-ανατομική. 



 
Ο ισχυρισμός της δεν γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή διότι στην έκθεση 
δοκιμών δεν προκύπτει διαφορετική περιγραφή από αυτή που απαιτείται. 
 
Άρα από τις τρεις περιπτώσεις του πρώτου λόγου της ένστασης γίνεται 
αποδεκτή η δεύτερη όπως περιγράφεται ανωτέρω από την Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
Η ενιστάμενη εταιρεία αναφορικά με το προσφερόμενο είδος «Στρώμα 
ορθοπεδικό BABY» ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» δεν 
προσκόμισε το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ-ΤΕΧ. 
 
Επισημαίνουμε ότι στην Τεχνική της Προσφορά η Εταιρεία Παπαναστασίου 
αναφέρει ρητά ότι το στρώματα που θα προσκομιστούν φέρουν και το σχετικό 
Πιστοποιητικό ΟΕΚΟ-ΤΕΧ. 

Ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας δεν γίνεται αποδεκτός διότι σύμφωνα 

με την παρ. 2.2.5 της διακήρυξης για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι 
οικονομικοί φορείς ήταν υποχρεωμένοι να καταθέσουν με την προσφορά μόνο 
τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με τα πρότυπα 

του ΕΛΟΤ, και όχι όλα τα Πιστοποιητικά στην εν λόγω φάση. 
 
ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
Η ενιστάμενη εταιρεία αναφορικά με το προσφερόμενο είδος «Παιχνίδια 
διάφορα» ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» δεν 
προσκόμισε το πιστοποιητικό ασφαλείας. 
 

Επισημαίνουμε ότι στην Τεχνική της Προσφορά η Εταιρεία Παπαναστασίου 
αναφέρει ρητά ότι τα εν λόγω παιχνίδια που θα προσκομιστούν φέρουν και τα 
σχετικά Πιστοποιητικά ασφαλείας. Προσκόμισε δε και Δήλωση Συμμόρφωσης 
CE. 

Ο ισχυρισμός της ενιστάμενης δεν γίνεται αποδεκτός διότι σύμφωνα με την 
παρ. 2.2.5 της διακήρυξης για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι 
οικονομικοί φορείς ήταν υποχρεωμένοι να καταθέσουν με την προσφορά μόνο 
τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με τα πρότυπα 
του ΕΛΟΤ, και όχι όλα τα Πιστοποιητικά στην εν λόγω φάση. 
 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας «Κ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» είναι ασυνήθιστα χαμηλή και ότι πρέπει η 
αναθέτουσα αρχή να απαιτήσει δικαιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της 
εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 
4412/16. 
 



Η κρίση του όρου «ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» ανήκει στην αναθέτουσα 
αρχή και συναρτάται με τα προσφερόμενα αγαθά . Η ίδια η αναθέτουσα αρχή 
απεφάνθη επί του ζητήματος όταν με την αριθμό  182 και αριθ. πρωτ. 
11549/25.09.2017 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού και κατ’ επέκταση και τις οικονομικές προσφορές των 
διαγωνιζομένων. 
 
Ο ισχυρισμός της ενιστάμενης δεν γίνεται αποδεκτός για το λόγο αυτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του Διαγωνισμού 
«Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού», 
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή που είναι το αρμόδιο όργανο 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010: 

Α) την εν μέρει αποδοχή της ένστασης της Εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω. 

Β) την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή για την επανεξέταση από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού των Τεχνικών Προσφορών και κατά συνέπεια την 
έκδοση νέου Πρακτικού με βάση και την προτεινόμενη εν μέρει αποδοχή της 
υποβληθείσας ένστασης. Η εν λόγω πρόταση προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 
γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων με γνώμονα ότι κατά την 
διαδικασία εξέτασης της ένστασης διαπιστώθηκε ότι τμήμα των τεχνικών 

προσφορών δεν πληρείται από κανέναν εκ των συμμετεχόντων.  
 

& 
   
Γ) την επιστροφή του καταβληθέντος με την ένσταση παραβόλου στην 
ενιστάμενη εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», όπως ρητά 
προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 2. 
 
 
 
 
 

      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
  
Πολυχρονάκης Συμεών 

 
 
 
Σταθάκης Ιωάννης 

 
 
 
Σκοπλάκη Μαρία 

 
 

     

 



                                             

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  

 

Α) Την εν μέρει αποδοχή της ένστασης της Εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω. 

Β)Εγκρίνει την επανεξέταση από την Επιτροπή Διαγωνισμού των Τεχνικών 
Προσφορών και κατά συνέπεια την έκδοση νέου Πρακτικού με βάση και την 
προτεινόμενη εν μέρει αποδοχή της υποβληθείσας ένστασης. Η εν λόγω 
πρόταση προς την Επιτροπή Διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων με γνώμονα ότι κατά την διαδικασία εξέτασης της 

ένστασης διαπιστώθηκε ότι τμήμα των τεχνικών προσφορών δεν πληρείται 
από κανέναν εκ των συμμετεχόντων.  

 
& 

   
Γ)Την επιστροφή του καταβληθέντος με την ένσταση παράβολου στην 
ενιστάμενη εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», όπως ρητά 
προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 2. 
 

 

 

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       12/10/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 



 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ  
 


