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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 33ης/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων της 9ης Αυγούστου 2022. 

 

Αρ. Απόφ. 280/2022 

 

Περίληψη:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» 

 

Στη Νάξο, σήμερα 9 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 13821/05-0-8-2022 πρόσκληση 

του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετέχουν πέντε (5) μέλη.  

Παρόντες: Λιανός Δημήτριος – Πρόεδρος, Κατσαράς Ευάγγελος,  Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μανιός 

Δημήτριος, Χατζηανδρέου Λεονάρδος. 

Απόντες: Παντελιάς Ευάγγελος, Βρούτσης Βασίλειος. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, Παπαδοπούλου Ειρήνη. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών Καμπούρη Ελένη και ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης Κονδύλης Νικόλαος, για ενημέρωση του Σώματος επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς 

τους. 

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικό με την περίληψη είπε ότι 

σύμφωνα με την παρ. στ)i. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 

οικονομική επιτροπή «Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση 

των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

Εν συνεχεία, είπε ότι με την υπ’ αρ. 267/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι της εν θέματι προμήθειας οι οικονομικοί φορείς: α) ΓΑΒΡΙΗΛ 

Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 

για τις ομάδες (1) «Εξοπλισμός επίπλωσης», (2) «Έπιπλα ύπνου», (7) «Παιδαγωγικό υλικό», β) 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ - Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την ομάδα 

(5) «Είδη ιματισμού» και γ) Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τις ομάδες (4) «Εξοπλισμός 

ηλεκτρικών συσκευών», (6) «Κινητός εξοπλισμός μαγειρείου», διότι οι προσφορές που υπέβαλαν 

κρίθηκαν πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης και είναι συμφέρουσες για τον Δήμο. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το από 03/08-2022 πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων για τον εν θέματι ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, που έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»  

που έλαβε τον συστημικό αριθμό  161269 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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Στη Νάξο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 03/08/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

συνήλθε η Γνωμοδοτική Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την με αρ. 494/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών 

ανάδοχων του  διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ», σύμφωνα  με  την  με αρ. πρωτ. Διακήρυξης 9457-03/06/2022, η οποία 

έλαβε τον υπ΄ αριθ. 161269 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

1) Σέρβος Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος ως πρόεδρος  

2) Ειρήνη Φύτρου, δημοτική υπάλληλος ως μέλος  

3) Ειρήνη Μαργαρίτη  , δημοτική υπάλληλος ως μέλος 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών έχοντας υπόψη: 

- Τους όρους της Διακήρυξης 9457-03/06/2022. (άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου). 

- Την απόφαση αριθ. 494/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

- Τα υπ’ αρ. 1 και 2  πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών. 

- Την απόφαση 267/2022 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

- Τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1296,1297,12908/2022 πρόσκληση προς τους προσωρινούς 

ανάδοχους  για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

- Τα κάτωθι δικαιολογητικά όπου αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα στο ΕΣΗΔΗΣ και κατατέθηκαν 

σε έντυπη μορφή,  σε κλειστό φάκελο από κάθε οικονομικό φορέα: 

 
Δικαιολογητικά σε 
ισχύ προσωρινού 

αναδόχου 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠ 13582/2022 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ-
Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
ΑΠ 13326/2022 

Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε 
ΑΠ 13551/2022 

1. Απόσπασμα 
ποινικού μητρώου  

Κατατέθηκαν , αντίγραφα 
Ποινικού Μητρώου με την 

ένδειξη ΜΗΔΕΝ 

Κατατέθηκε , αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου με την 

ένδειξη ΜΗΔΕΝ 

Κατατέθηκαν , αντίγραφα 
Ποινικού Μητρώου με την 

ένδειξη ΜΗΔΕΝ 

2.Φορολογική 

ενημερότητα 

Κατατέθηκε με ισχύ έως 

08/08/2022 

Κατατέθηκε με ισχύ έως 

08/08/2022 

Κατατέθηκε με ισχύ έως 

22/08/2022 

3.Ασφαλιστική 
ενημερότητα 

Κατατέθηκαν με ισχύ έως 23 
και 25/11/2022 

Κατατέθηκε με ισχύ έως 
16/09/2022 

Κατατέθηκαν με ισχύ έως 
24/11/2022 

4. Υ.Δ. των 
περιπτώσεων που 
αναφέρονται στο 
2.2.9.2 άρθρο του της 
Διακήρυξης  

Κατατέθηκαν με ημ/νια 
26/07/2022 

Κατατέθηκαν με ημ/νια 
25/07/2022 

Κατατέθηκαν με ημ/νια 
25/07/2022 

5. Ενιαίο 
Πιστοποιητικό 
Δικαστικής 
Φερεγγυότητας 

Κατατέθηκε, με αριθμό 
247271/2022 

Κατατέθηκε, με αριθμό 
15982/2022 

Κατατέθηκε, με αριθμό 
29191/2022 

6. Πιστοποιητικό 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 

λύσης και εκκαθάρισης 
του Ν.Π. 

Κατατέθηκε 

ΑΠ 804/2022 

Κατατέθηκε 

ΑΠ 170312/2022 

Κατατέθηκε 

ΑΠ 5793/2022 

7. Στοιχεία Μητρώου 
Επιχείρησης. 

Κατατέθηκε ενεργή Καρτέλα 
Μητρώου Επιχείρησης από την 

ΑΑΔΕ με τις δραστηριότητες 
του οικονομικού φορέα 

Κατατέθηκε ενεργή 
Καρτέλα Μητρώου 

Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ 
με τις δραστηριότητες του 

οικονομικού φορέα 

Κατατέθηκε ενεργή 
Καρτέλα Μητρώου 

Επιχείρησης από την 
ΑΑΔΕ με τις 

δραστηριότητες του 
οικονομικού φορέα 

8. Πιστοποιητικό 

εγγραφής στο οικείο 
επιμελητήριο. 

Κατατέθηκε με Α Π 

1887438.2773694 

Κατατέθηκε με Α Π 

1885212.2770203 

Κατατέθηκε με Α Π  

1896638.2788064 
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ: 

Την οριστική ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»  ανά ομάδα  στις κάτωθι προμηθεύτριες  εταιρίες: 

Προμηθευτής  Ομάδα: Προσφερόμενο ποσό € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1 Εξοπλισμός επίπλωσης:  21.870,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 Έπιπλα ύπνου:  6.519,00 € 

ΟΜΑΔΑ 7 Παιδαγωγικό υλικό: 3.450,05 € 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ-Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ-

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 5 Είδη ιματισμού: 2.346,33 € 

Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΜΑΔΑ 4 Εξοπλισμός ηλεκτρικών συσκευών: 15.656,56 € 

ΟΜΑΔΑ 6 Κινητός εξοπλισμός μαγειρείου: 3.652,40 € 

Διότι: 

Α) υπεβλήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους προσωρινούς ανάδοχους, που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κατά τις απαιτήσεις της σχετικής 

Διακήρυξης και 

Β) σύμφωνα με τα πρακτικά 1-24/06/2022, 2-29/06/2022 (Δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής 

και οικονομικής προσφοράς) καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τιμές είναι εντός 

λογικού πλαισίου.   

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

 

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη σε διαλογική συζήτηση για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – 

Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, 

4. Τις υπ’ αρ. 197/2022 (ΑΔΑ: Ω3Σ4ΩΚΗ-3ΒΒ) και 267/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΠ8ΩΚΗ-ΦΘΤ) 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

5. Το από 03-08-2022 πρακτικό κατακύρωσης σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, 

6. Το υπ’ α. πρωτ. 13671/04-08-2022 διαβιβαστικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το από 03-08-2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ», όπως αυτό αναλυτικά καταχωρείται στο 

ιστορικό της παρούσας απόφασης. 

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΑΦΜ 094185929 - ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) για τις ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1 «Εξοπλισμός επίπλωσης» με συνολικό ποσό προσφοράς 21.870,00 € πλέον 

ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 2 «Έπιπλα ύπνου» με συνολικό ποσό προσφοράς 6.519,00 € πλέον ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 7 «Παιδαγωγικό υλικό» με συνολικό ποσό προσφοράς 3.450,05 € πλέον ΦΠΑ. 

 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ - Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 094098300 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) για την ΟΜΑΔΑ 5 «Είδη 

ιματισμού» με συνολικό ποσό προσφοράς 2.346,33 € πλέον ΦΠΑ. 

 Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ 997751250 - ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) για τις 
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ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 4 «Εξοπλισμός ηλεκτρικών συσκευών» με συνολικό ποσό προσφοράς 

15.656,56 € πλέον ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 6 «Κινητός εξοπλισμός μαγειρείου» με συνολικό ποσό προσφοράς 3.652,40 € 

πλέον ΦΠΑ. 

 

Επισημαίνεται ότι χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και της οικείας διακήρυξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό  280/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

       ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

       ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 

 

  Για την ακρίβεια  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

  Δημήτριος Λιανός 

        Δήμαρχος 

 

ΑΔΑ: ΨΦΒΡΩΚΗ-93Ξ
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