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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
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ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 97/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και 
τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας και ενός (1) χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων 
έδρασης τους) στον αύλειο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου». 
 

 

Πρακτικό της με αριθμό 21ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 27η του μηνός IOYΛIOY  έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 
ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 6901/23-
07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.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». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη. 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος.  
Ονομαστικά οι:  
 
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   Παραγιού Άννα 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  



3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 6848/22-7-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος 
Λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας 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 της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση 1 
αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) 
στον αύλειο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου» προϋπολογισμού  36.000,00 €, πλέον 
του ΦΠΑ 24% 8.640,00 €. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 
44.640,00 €.  
 

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

 
Η προμήθεια  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 25/8/2020 ώστε να ξεκινήσει η 
λειτουργία της προσχολικής εκπαίδευσης από 1/9/2020.   
 
Βάσει των ανωτέρω η εκτέλεση της προμήθειας  κρίνεται κατεπείγουσα και επειδή δεν  
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 
διαγωνιστικές διαδικασίες εισηγούμαστε την προσφυγή  στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την σύναψη δημόσιας 
σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση 1 
αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) 
στον αύλειο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου»  και σύμφωνα με το άρθρο 24 του  Ν. 
4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α). 
 



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: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  ΟΤ.Α .Διεύθυνση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διευθύνουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τηλ. επικοινωνίας: 213.2010756 Fax: 210-7292621 e-mail: 
skaropoulou@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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
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 
Διεύθυνση 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. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους σε σφραγισμένο φάκελο σε 
διάστημα δέκα (10) ημερών από την επόμενη αποστολής της πρόσκλησης στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής. 



Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο υποβάλλονται υποχρεωτικά: 
 Το συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της προμήθειας  
 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 του γνωμοδοτικού οργάνου 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 της προμήθειας, 
ορίζεται μέχρι τις 25/8/2020 
 
Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος 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 –Δήμαρχος 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 της  Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου 
 Την σχετική νομοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και 
τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας και ενός (1) χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων 
έδρασης τους) στον αύλειο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου». 



Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με 
κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                             6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)   
                                                                             
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       27/07/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


