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Η

 Συνεδρίαση /22-09-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 182/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης για 

την «προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού 

του ∆ήµου Καισαριανής» καθώς και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 22
η
  του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 

2017 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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. 11261/18-09-2017 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. 11285/19-9-

2017  εισήγηση  της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης  η οποία έχει ως 

εξής: 



 

∆ΗΜΟΣ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  .19/9/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   ΠΡΩΤ:             11285 
 
 
                                                                                    Προς  την  
 
                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ∆ΗΜΟΥ 
                                                                                    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
                                                                          Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
                                                                                      
                                
 
                                                       ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
 
 

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

του ∆ήµου Καισαριανής  
 

Προυπολογισµού  47.715,20  ευρώ  µε  ΦΠΑ  

 
 

 
 

  Η επιτροπή  διεξαγωγής διαγωνισµού &  αξιολόγησης  σας  αποστέλλει  το  από  

14-9-2017  Πρακτικό αξιολόγησης   που  αφορά τα  αποτελέσµατα  για  τον  

παραπάνω  διαγωνισµό  πού  έγινε  µετά   την  αριθ. 167/2017  απόφ. Οικονοµικής 

Επιτροπής του  ∆ήµου  Καισαριανής   και  εισηγείται  προς  την  Οικονοµική  

Επιτροπή  τη  λήψη  σχετικής  απόφασης  έγκρισης  του  ανωτέρω  Πρακτικού  και  

την  ανακήρυξη ως  προσωρινού  αναδόχου   τον  προµηθευτή  µε  την  επωνυµία : 

Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  - ΕΠΙΠΛΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Α.Β.Ε.Ε  έδρα  Ιωάννινα  δ/νση : 

ΒΙ.ΠΕ   Ιωαννίνων . 

 
 
 
                                                                

  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

                                            Kαµπίτσης  Ανδρέας    (τακτικό µέλος)  
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14/9/2017 
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  14/9/2017 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ηµέρα  Πέµπτη 
στις 10:00 π.µ. 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) 

 
 
 
 
Στην συνέχεια αφού ήλθε η καθορισµένη ώρα  λήξης επίδοσης των προσφορών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης καταχωρούνται σ’ αυτό το πρακτικό κατά 
σειρά κατάθεσης ως εξής: 
 
1.Επωνυµία: Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε 
Εδρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
∆ιεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
που προσκοµίζει φάκελο µε δικαιολογητικά καθώς και όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται από τα άρθρα 2.4.3 της ∆ιακήρυξης (Αριθ. πρωτ.10431/31/8/2017). 
 
.  
2.Επωνυµία: ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε  CAMELino 
Εδρα: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
∆ιεύθυνση: ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
που προσκοµίζει φάκελο µε δικαιολογητικά καθώς και όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται από τα άρθρα 2.4.3της ∆ιακήρυξης (Αριθ. πρωτ.10431/31/8/2017). 
 
Η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αφού αποσφράγισε και εξέτασε τα 
προσκοµισθέντα δικαιολογητικά (ΤΕΥ∆,ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,κλπ)των παραπάνω 
δύο συµµετεχόντων,. κατέληξε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης 
και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
 



 
 
 
 
 
 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20.632,50€ 

2 
ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ CAMELino 30.630,00€ 

 

 
Συνεπώς την συµφερότερη προσφορά προσκόµισε η εταιρεία 
Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ µε τιµή 20.632,50 € πλέον ΦΠΑ.  
 
Τέλος η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος του Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονοµική 
Επιτροπή την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και την ανάδειξη ως προσωρινό 
ανάδοχο την εταιρεία Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.     
       
 
 
       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14/3/2017  
                                                         
 
 

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 επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης για την 

«προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού του 

∆ήµου Καισαριανής» καθώς και την ανακηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία 

Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       22/09/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 

 

 

 

 


