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Η

 Συνεδρίαση /25-10-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 212/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού που αφορά την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ » του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 25
η
  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 12.00µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12848/20-10-2017 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  2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 12763/ 19-

10-2017  εισήγηση  της Καλλιόπη Αλιφραγκή Προέδρου της Επιτροπής  ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19-10-2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12763 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

       ΠΡΟΣ 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού που αφορά την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, όπου εισηγούµαστε την 

µαταίωσή του και παρακαλούµε για την έγκριση του πρακτικού που επισυνάπτεται. 

 

 

 

 

       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

       ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

      ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ 

       ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
Συνηµµένο: 

1. Πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 18/10/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Για την προµήθεια: 
“Προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού”  

του ∆ήµου Καισαριανής  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  38.480,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 9.235,20€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 47.715,20€ 

 
 

Στην Καισαριανή σήµερα  17/10/2017 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ηµέρα  Tρίτη 
συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού όπως αυτή 
ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 167/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για την 
ανάδειξη του αναδόχου “Προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του Βιοκλιµατικού Παιδικού 

Σταθµού”  

του ∆ήµου Καισαριανής Εκτιµώµενης αξίας  38.480,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
και αποτελείται από τους: 
 
 
       Τακτικά µέλη  
 
 

1. Kαµπίτσης  Ανδρέας (τακτικό µέλος0 
2. Αλιφραγκή Καλλιόπη (τακτικό µέλος) 
3. Αγκέλοβα Ντεσισλάβα ( αναπλ./κό µέλος) 

 
 
Κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας η συνδιαγωνιζόµενη ανώνυµη 
εταιρεία µε την επωνυµία  <<ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε >>που 
αποκλείσθηκε ,άσκησε την µε αρ.πρωτ.11934/2.10.2017 ένσταση µε αίτηµα την 
άκύρωση η άλλως την τροποποίηση της µε αριθµό 182 και 
αρ.πρωτ.11549/25/9/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε αίτηµα  να 
απορριφθεί η προσφορά της <<Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε>> 
 
Κατόπιν τούτου συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και εξετάζοντας το 
αν είναι βάσιµοι η όχι οι λόγοι της ένστασης κατέληξε στην εν µέρει αποδοχή της 
ένστασης της εταιρείας <<ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ>> διότι το καρεκλάκι φυσικό 
χρώµα που προσκοµίσθηκε από την εταιρεία  ,,Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ>> στο ΕΛΚΕ∆Ε 
για να πιστοποιηθεί για τα ΕΝ 1729-1:2006,ΕΝ 1 729-2:2006 κλπ. πρότυπα του 
ΕΛΟΤ ήταν άλλο από το προσφερόµενο (µε πλατη κατασκευασµένη από ινοσανίδα 
και όχι από εξ΄ολοκλύµασιφ ξύλο οξυάς).  
 
Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη την αρ.204/12.10.2017  
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επανεξέτασε διεξοδικά τα προσκοµισθέντα 
δικαιολογητικά που αφορόυν στο τµήµα της τεχνικής προσφοράς  και των δύο 
συµµετεχόντων.  



.Από την εξέταση αυτή διαπιστώθηκε ότι και οι δυο προµηθευτές προσκόµισαν 
πιστοποιητικό δοκιµών από το ΕΛΚΕ∆Ε για καρεκλάκι µε διαφορετικές 
λεπτοµέρειες στην κατασκευή όσον αφορά( το κάθισµα και την πλάτη )από αυτό που 
και οι  δύο  συµµετέχοντες είχαν ακριβώς περιγράψει στην τεχνική τους προσφορά . 
 
 
 
 
Οπότε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού βασιζόµενη στο άρθρο 2.4.1 της 
διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι( οι προσφορές υποβάλονται µε βάσει τις απαιτήσεις 
της µελέτης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προµήθειας),διαπιστώνει ότι ΚΑΜΙΑ προσφορά δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της, και  εισηγείται  στην Οικονοµική Επιτροπή την ΜΑΤΑΙΩΣΗ του 
∆ιαγωνισµού.  

 
 
 
 
 
 
           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 18/10/2017  
                                                         
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

                                      Kαµπίτσης  Ανδρέας (τακτικό µέλος)  
 
                                 
                                     Αλιφραγκή Καλλιόπη (τακτικό µέλος) 
 
 
                                      Αγκέλοβα Ντεσισλάβα ( αναπλ./κό µέλος) 
 

 
 
 
 

 
 

       
 

                                             

 

 

 

 

 

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 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού που αφορά την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ » του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.1 της διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι( οι προσφορές 

υποβάλλονται µε βάσει τις απαιτήσεις της µελέτης για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας της προµήθειας),διαπιστώνει ότι ΚΑΜΙΑ προσφορά δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της, και  αποφασίζει την ΜΑΤΑΙΩΣΗ του 

∆ιαγωνισµού.  

 

 

 

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       25/10/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 


