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                                                42
Η

 Συνεδρίαση /24-12-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 238/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού διενέργειας του ανοιχτού ,∆ιεθνή 

Ηλεκτρονικού ,∆ιαγωνισµού Προµήθειας για την Ενεργειακή Αναβάθµιση του 

Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής.  

  

Πρακτικό της µε αριθµό 42ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 24
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2018 

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. 13093 /20-12-2018   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 Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ.πρωτ 13172 εισήγηση  του 

προέδρου της επιτροπής του διαγωνισµού του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  
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& ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
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Email: evangeloug@kessariani.gr ,  
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(URL):  http://www.kaisariani.gr 

 

 

 

Πρακτικό διαγωνισμού διενέργειας του Ανοιχτού, Διεθνή, 

Ηλεκτρονικού, Διαγωνισμού Προμήθειας για την Ενεργειακή 

Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής. 

 

 

Στην Καισαριανή στις 21 ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Καισαριανής συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 

διενέργειας του Ανοιχτού, ∆ιεθνή, Ηλεκτρονικού, ∆ιαγωνισµού Προµήθειας για την 

Ενεργειακή Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής για την 

αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε συστηµικό 

αριθµό 66204 και  σύµφωνα µε την αριθµ. 193/2018 απόφαση της οικονοµικής 

επιτροπής για τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοιχτού, 

διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισµού προµήθειας για την «Ενεργειακή αναβάθµιση 

οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής», αποτελούµενη  από υπαλλήλους του ∆ήµου 

Καισαριανής: 

 

Ευαγγέλου Γρηγόρη   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  (Τακτικό µέλος) 

Γουναρόπουλος Βασίλη   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Τακτικό µέλος) 

Τσαούση Μαρία  ∆ιοικητικός ΠΕ (Τακτικό µέλος) 

και σύµφωνα µε : 

 

Tην υπ’ αριθµό 11287/2018  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Καισαριανής.  

 

Η επιτροπή αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι δεν 

υπεβλήθη προσφορά από κανένα ενδιαφερόµενο για το αντικείµενο της προµήθειας 

και εποµένως ο διαγωνισµός απέβη άγονος. 



 

Σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 (…) 1. «Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά 

αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε 

λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 

αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, (…) 5. Η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και 

την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη 

των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών». 

 

 

Κατόπιν των παραπάνω και εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω της µη υποβολής 

προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Αποτελέσµατος εισηγείται τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του 

σύµφωνα µε το άρθρο  106 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

      Τα µέλη της επιτροπής. 

 

      Ευαγγέλου Γρηγόρης 

 

 

      Βασίλης Γουναρόπυλος 

 

 

      Τσαούση 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  

 

Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισµού διενέργειας του ανοιχτού ,∆ιεθνή Ηλεκτρονικού 

,∆ιαγωνισµού Προµήθειας για την Ενεργειακή Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του 

∆ήµου Καισαριανής όπου η διαδικασία απέβη άγονη λόγω της µη υποβολής 

προσφορών ,  µαταιώνει  τον διαγωνισµό και αποφασίζει την επανάληψή του 

σύµφωνα µε το άρθρο  106 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 

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       24/12/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


