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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

23
Η

 Συνεδρίαση   10-08-2020 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 101/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την προµήθεια απαιτούµενου 

εξοπλισµού λειτουργικότητας για µία (1) αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής 

και κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία µε επωνυµία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕKTEΡΙ∆ΗΣ 

ΑΒΕΕ» συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 6.813,80 €.    

 

Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 

∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 10
η
 του µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  έτους 2020 ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10:00 π.µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ. 7334/06-08-2020 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 πέντε (5) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    

                                                                               

Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   Πολυχρονάκης Συµεών 

1.Τσιροζίδης Ιωάννης   

2.Χατζησάββας Μηνάς  

3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  

4. Γραφίδου Γεσθηµανή  

5. Παραγιού Άννα  



  

  

  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ ∆ιοικητικού του ∆ήµου     

Σταθάκη Ιωάννη. 

 

 

Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 7304/5-8-2020 εισήγηση της Προϊσταµένης   του Τµήµατος 

Λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας  η οποία έχει  ως εξής : 

 

Παρακαλούµε για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας 

µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την προµήθεια   απαιτούµενου 

εξοπλισµού λειτουργικότητας για 1 αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής  και 

κατακύρωση του δ/σµού στην εταιρεία µε επωνυµία ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ   

συνολικού ποσού µε ΦΠΑ  6.813,80 ευρώ. 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 5-08-2020 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 2ΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» και αφού προηγουµένως και συγκεκριµένα στις 

29/7/2020 συντάχθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν. 

4412/16 έλαβαν χώρα τα εξής: 

 

 Στην Καισαριανή στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, στις 05/08/2020 ηµέρα Τετάρτη  

στις 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού 

όπως αυτή ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 96/7070/28.07.2020 

Α∆Α:Ω7ΡΟΩΕΨ-48Λ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του 

αναδόχου  της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 2ΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

και αποτελείται από τους: 
 

1. Κοντογιάννη Στέφανο Μηχανολόγο Μηχανικός   
2. Ταµπάκη Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός 
3. Χαρίτου Ελιάνα Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 

Η επιτροπή παρέλαβε το φάκελο προσφοράς µε αριθµό πρωτοκόλλου 

7263/4.08.2020 της εταιρείας µε την επωνυµία:ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

– ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Εδρα: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

∆ιεύθυνση: ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΤΘ 85, ΤΚ 58100 

που προσκόµισε  φάκελο µε δικαιολογητικά και οικονοµική προσφορά καθώς και όλα 

τα στοιχεία που καθορίζονται από την υπ' αριθµ. 7080/29.07.20  που προβλέπονται 
από την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγµάτευση χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι ο προµηθευτής κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

συµµετοχής σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 

Υπηρεσίας και αποδέχεται τη µελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 

όρους της πρόσκλησης. 

 

Η προσφορά έχει ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

 

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ MIA 

(1) ΑΙΘΟΥΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

1 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

 

5.495,00 € 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

5.495,00 € 

 

 

1.318,80 € 

 

 

6.813,80 € 

 

 

Τέλος η επιτροπή επιφυλάχθηκε να διαβιβάσει στην Οικονοµική Επιτροπή αυτό το 

Πρακτικό για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω προµήθειας σύµφωνα µε το 

άρθρο 221 του Νόµου 4412/16. 

 

 

        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

          Κοντογιάννης Στέφανος Μηχανολόγος Μηχανικός   
       

                                                          Ταµπάκη Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός  
       

                                                           Χαρίτου Ελιάνα Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

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 της προϊσταµένης του τµήµατος λογιστηρίου  

• Το πρακτικό της επιτροπής 

• Την σχετική νοµοθεσία 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 5/8/2020  πρακτικό της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την προµήθεια απαιτούµενου 

εξοπλισµού λειτουργικότητας για µία (1) αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής 

και κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εταιρεία µε επωνυµία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ 

ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ » συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 6.813,80 €.   . 

 

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 70
Α
)», 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. Γραφίδου Γεσθηµανή 

                                                                             5. Παραγιού Άννα 

                                                                              

                                                                              

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

                                                                                          Καισαριανή       10/08/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            

 

 

                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


