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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
15Η Συνεδρίαση    17-06-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 66/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (του 
άρθρου 32 , παρ. 2γ, N 4412/16) για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης του έργου: 
«Βάσεις έδρασης για τις ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΑ: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 4ο–5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & 
ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
προϋπολογισµού 34.140,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/2020 έκτακτης δια περιφοράς λόγω προθεσµιών συνεδρίασης  
της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 17η του µηνός IOYNIOY  
έτους 2020 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  11:00 π. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα 
από την µε  αριθµό πρωτ. 4918/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης 
Νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εµφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 
55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση 
για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-
19,αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων». 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ      
                                                        ΑΠΟΝΤΑ                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης    
2.Χατζησάββας Μηνάς  



3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
µε αρ. πρωτ. 4936/5-6-2020 εισήγηση της προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η οποία έχει ως εξής: 
 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούµενες αίθουσες για την υλοποίηση 
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, κρίνεται 
αναγκαία η εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Βάσεις έδρασης για τις ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΑ: 1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 4ο–5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισµού 34.140,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
της προµήθειας µε τίτλο «προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 
χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου 
Νηπιαγωγείου» προϋπολογισµού  36.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ 24% 8.194,00 €. Η 
συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 42.334,00 €.  
 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του 
εθνικού σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα 
του έργου της ΣΑΕ047 µε κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», µε φορέα χρηµατοδότησης το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 
Η ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έγινς µε την αριθµ. πρωτ. 
46092/865/12.5.2020 (Α∆Α 6ΑΡ34ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση του ΥΠΑΝΕΠ. Το έργο  
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 18/8/2020 ώστε αµέσως µετά να επακολουθήσει 
άµεσα η τοποθέτηση των αιθουσών και του εξοπλισµού ώστε να ξεκινήσει η 
λειτουργία της προσχολικής εκπαίδευσης από 1/9/2020.   
 
Βάσει των ανωτέρω η εκτέλεση του έργου  κρίνεται κατεπείγουσα και επειδή δεν  είναι 
δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 
διαγωνιστικές διαδικασίες εισηγούµαστε σύµφωνα µε το άρθρο 24 του  Ν. 4690/2020 
(ΦΕΚ 104 Α) την προσφυγή  στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση (του άρθρου 32 παρ. 2γ, N 4412/16) για την σύναψη 



δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «Βάσεις έδρασης για τις 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΑ: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 4ο–5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Α΄ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φoρείς της πρώτης 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.  
 
Η πρόσκληση θα αποσταλεί στους οικονοµικούς φορείς µε ηλεκτρονικό µήνυµα και θα 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
Επωνυµία: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  ΟΤ.Α .∆ιεύθυνση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEXNIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ. 
επικοινωνίας: 213.2010728-2132010737 Fax: 210-7292621 e-mail: 
texniki@kessariani.gr 
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους οικονοµικούς φορείς  που θα συµµετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της 
σύµβασης δηλαδή την εγκεκριµένη µελέτη  και το έντυπο  προσφοράς της υπηρεσίας. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 υποβάλλει: 
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου,  την προσκόµιση αποσπάσµατος του 
σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια  δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, 
γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73,  πιστοποιητικό από τη 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή  
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4  του άρθρου 73, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους 



- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.ΕΕΠ στην/στις 
κατηγορία/ες έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους µε διαβιβαστικό σε 
σφραγισµένο φάκελο σε διάστηµα το αργότερο δέκα (10) ηµερών από την επόµενη 
αποστολής της πρόσκλησης στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Καισαριανής. 
Μέσα στο σφραγισµένο φάκελο υποβάλλονται υποχρεωτικά: 

• Το συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας 
• Όλα τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 
Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή). 
Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της επιτροπής εξέτασης προσφορών και παρουσία των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα τους 
γνωστοποιηθεί  µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος. 
 
Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, 
ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 
Έγκριση αποτελέσµατος ∆ιαδικασίας : Το αποτέλεσµα της διαδικασίας θα εγκριθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος Καισαριανής µε το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή.  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 
 

 

                                                         
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 και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
• Τη σχετική νοµοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
(του άρθρου 32 παρ. 2γ, N 4412/16) για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης του έργου: 
«Βάσεις έδρασης για τις ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΑ: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 4ο–5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & 
ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
προϋπολογισµού 34.140,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου της ΣΑΕ047 µε κωδικό 
2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», µε 
φορέα χρηµατοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 
 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       17/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 


