
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   18/10/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 29264/19-10-2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση α ) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την « Συντήρηση και 
επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

και β) της υπ’αριθµ 28884/12-10-2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, επί των   
υπ΄αριθµ 24920, 24946, 25000/14-9-2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των εταιρειών 
«ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε», «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  κατά του Πρακτικού Νο. 1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

2. Τις διατάξεις  του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»   

(ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

 

3. Την υπ’ άριθµ 67/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας . 

 

4. Την υπ’ άριθµ 240/18-7-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση 

πίστωσης του ποσού των 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6262.0008 µε την ονοµασία «Συντήρηση και 

Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Κ. Σταµάτας» του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  και β) η 16/2016 

Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την  «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου 

∆ιονύσου ».  

 

5.  Το Πρακτικό Νο1 (12-09-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 111/2016 ΑΟΕ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα 

στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού 

ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 10:00, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η 

αποσφράγιση των φακέλων. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο 

ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ & 

TERRAIN  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

3 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ  

5 ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε . (παραδόθηκε στην 

επιτροπή η προσφορά µε αρ. πρωτ. 22240/9-8-2016  που είχε 

κατατεθεί  εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου) 

 



Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το 

διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής.Ακολουθεί η αποσφράγιση 

των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή – µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Μετά την καταγραφή – έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
διακήρυξης, ,  γίνονται όλοι  αποδεκτοί.Η επιτροπή (έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου) αποφάσισε τη συνέχιση 
της διαδικασίας, δηλαδή την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί 
κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών την Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου και ώρα 10:00πµ. Όλοι συµµετέχοντες 
ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-mail: 
Από τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. H εταιρεία ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

2. H εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ & TERRAIN  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

3. H εταιρεία ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

• δεν αναφέρθηκε   στα « ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγµένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικοί 
ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.» όπως αυτά απαιτούνται στις Τεχνικές προδιαγραφές επί 
ποινή αποκλεισµού 
• η έκθεση ελέγχου ποιότητας FIFA δεν ήταν µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα όπως αυτά απαιτούνται στα 
άρθρα 1.2 και 1.5 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  
• το ∆ΕΙΓΜΑ   αναφέρεται στο προϊόν της εταιρείας LIMONTA SPORT SPA «SoccerPro MF DIAMOND 60 mm» και η 
έκθεση ελέγχου αφορά το προϊόν της εταιρείας LIMONTA SPORT SPA «DIAMOND P+60 SBR». ∆ε συνάδουν το 
∆ΕΙΓΜΑ   µε την έκθεση ελέγχου ποιότητας FIFA όπως αυτά απαιτούνται στα άρθρα 1.2 και 1.5 των Τεχνικών 
προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  
• δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 µε πεδίο εφαρµογής την προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων άθλησης, 
σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
του συµµετέχοντα και OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008 του συµµετέχοντα µε πεδίο εφαρµογής την πολιτική 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.3 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή 
αποκλεισµού   
• δεν προσκόµισε πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 
14001:2004. όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.4 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  . 
• δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές 
αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality  Programme  for Football Turf Handbook of Test Methods (October 
2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.5 των 
Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού. 
• κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προτίθεται να θέσει στη διάθεση του κ. 
ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  τις τεχνικές της ικανότητες- δυνατότητες χωρίς όµως  να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόµενου επί ποινή αποκλεισµού . 
4.H εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ: 

• δεν προσκόµισε έκθεση ελέγχου ποιότητας FIFA όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.2 των Τεχνικών 
προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού 
• η τεχνική έκθεση του Εργαστηρίου LABOSPORT δεν ήταν µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα και το υπό 

προµήθεια είδος είναι εκτός των Τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτά απαιτούνται στα άρθρα 1.2 και 1.5 των Τεχνικών 
προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  
• στο ∆ΕΙΓΜΑ   δεν αναγράφεται ο τύπος του υπό προµήθεια προϊόντος όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.1 των 

Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού 
• δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 µε πεδίο εφαρµογής την προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων άθλησης, 

σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
του συµµετέχοντα και OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008 του συµµετέχοντα µε πεδίο εφαρµογής την πολιτική 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.3 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή 
αποκλεισµού   
• δεν προσκόµισε πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004. όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.4 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  . 
• δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές 

αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality  Programme  for Football Turf Handbook of Test Methods (October 
2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.5 των 
Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού. 
5. H εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε: 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω έλεγχο, η Ε.∆. βάσει και των όρων της διακήρυξης αποκλείει από την συνέχεια του 

διαγωνισµού τις εταιρείες Νο 3 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & Νο 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 

διαγωνιζόµενων, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, κατόπιν ενηµέρωσης µέσω e-mail:  

1. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ & TERRAIN  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

3. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό..To παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) 
αντίγραφα…» 

 



6. Την υπ΄αριθµ 24920/14-9-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1. 

 

 



 



 

 
 



 

 

 



7. Την υπ΄αριθµ 24946/14-9-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» κατά του 

Πρακτικού Νο. 1. 

 



 

8. Την υπ΄αριθµ 25000/14-9-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON 

ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Πρακτικού Νο. 1 

 
 

 

 



 

 

 



 

9. Την υπ΄αριθµ 28884/12-10-2016 Γνωµοδότηση  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
111/2016 Α.Ο.Ε.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία: 
«………….Κατά του Πρακτικού Ν.ο1 υποβλήθηκαν  αναλυτικά οι παρακάτω ενστάσεις: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία  Ένστασης  & Αριθµ 

πρωτ. 

1 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε 14/09/2016 24920 

2 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 14/09/2016  24946 

3 TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
14/09/2016  25000 

 

Η Ε.∆. για κάθε ένσταση που υποβλήθηκε ήλεγξε:  
α) εάν η ένσταση που κατέθεσε η επιχείρηση είναι εµπρόθεσµη, δηλ. εάν κατατέθηκε µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού Πρακτικού στους διαγωνιζόµενους, β) αν η 
ενιστάµενη επιχείρηση συµµετείχε στο συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και διαπίστωσε ότι οι  ανωτέρω ενστάσεις υποβλήθηκαν  εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και κατά συνέπεια 
γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.  
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης των υποβληθείσας  ενστάσεων  και τη σύνταξη της σχετικής 
γνωµοδότησης, ως ακολούθως :  
 

1. Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για τα εξής: 

«….. 

 
 

 
 
……………» 
 
 



Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης.  
 

 
2. Η εταιρεία «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα 

εξής : 
 

 «……..  
… 

 

  ……….» 

 

Η ένσταση της εταιρείας «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» αναφέρεται  στους όρους  της διακήρυξης και δεν 
έγκειται  στην αρµοδιότητα της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
 

3. Η εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ » ενίσταται 
κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής : 

 
 
Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έπειτα από την αξιολόγηση της ένσταση της εταιρείας 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ» την κάνει αποδεκτή 
και απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε από τα 
επόµενα στάδια του διαγωνισµού. 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη:  

           1) Την υπ’ αριθµ. πρωτ.21543/29-7-2016 διακήρυξη 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 3) Τις τρεις  υποβληθείσες ενστάσεις  

 



 
προτείνει προς την  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου  την  απόρριψη  των  ενστάσεων των 
εταιρειών  ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε και ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και την αποδοχή της 
ένστασης της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ για 
τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω ……» 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  
 

1.  Την έγκριση του πρακτικών Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  
 

2. Την αποδοχή της 28884/12-10-2016 γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του ∆ιαγωνισµού και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  των εταιρειών : α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ και β) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό Νο1 του 
διαγωνισµού της 10ης Αυγούστου
2016. 2) Οι ενστάσεις 24920,24946
25000/14-9-2016 3)Η 28884/12-10-
16 γνωµοδότηση της Ε∆. µε τα 
σχετικά  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

, 
  

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 12-09-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.: 111/16 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Στάµατος ∆ήµου ∆ιονύσου»   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 10η Αυγούστου  2016, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00, σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την υπ’ αρ.: 21553/29-07-16 

έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, κας Μαγγίνα Στέλλας - Σοφίας, 

αποτελούµενη από τους: 

 

1. Κοντάκη Κυριάκο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 

2. Μπιτούνη Αναστάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Βλάχου Ευτυχία , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 

δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 

10:00, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι 

ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 

1 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ & 

TERRAIN  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

3 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ  

5 ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε . 

(παραδόθηκε στην επιτροπή η προσφορά µε αρ. πρωτ. 

22240/9-8-2016  που είχε κατατεθεί  εµπρόθεσµα στην 

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου) 

 

 

 

 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή 

κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή – µονογραφή των 

δικαιολογητικών συµµετοχής. 



Μετά την καταγραφή – έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 4 
της διακήρυξης, ,  γίνονται όλοι  αποδεκτοί. 
 
 
Η επιτροπή (έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου) αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας, δηλαδή την 
αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών την Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου και ώρα 10:00πµ. Όλοι συµµετέχοντες 
ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-mail: 
 

Από τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  διαπιστώθηκαν τα εξής: 

2. H εταιρεία ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

2. H εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ & TERRAIN  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

3. H εταιρεία ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

• δεν αναφέρθηκε   στα « ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγµένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, 
καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικοί ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.» όπως αυτά 

απαιτούνται στις Τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισµού 
• η έκθεση ελέγχου ποιότητας FIFA δεν ήταν µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα όπως αυτά 

απαιτούνται στα άρθρα 1.2 και 1.5 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  
• το ∆ΕΙΓΜΑ   αναφέρεται στο προϊόν της εταιρείας LIMONTA SPORT SPA «SoccerPro MF 

DIAMOND 60 mm» και η έκθεση ελέγχου αφορά το προϊόν της εταιρείας LIMONTA SPORT SPA 
«DIAMOND P+60 SBR». ∆ε συνάδουν το ∆ΕΙΓΜΑ   µε την έκθεση ελέγχου ποιότητας FIFA 
όπως αυτά απαιτούνται στα άρθρα 1.2 και 1.5 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή 
αποκλεισµού  

• δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 µε πεδίο εφαρµογής την προµήθεια εξοπλισµού 
γηπέδων άθλησης, σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής 
την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του συµµετέχοντα και OHSAS 18001:2007 / ELOT 
1801:2008 του συµµετέχοντα µε πεδίο εφαρµογής την πολιτική υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.3 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή 
αποκλεισµού   

• δεν προσκόµισε πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 
και ISO 14001:2004. όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.4 των Τεχνικών προδιαγραφών επί 
ποινή αποκλεισµού  . 

• δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως 
αυτές αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality  Programme  for Football Turf Handbook of Test 

Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition όπως αυτά 

απαιτούνται στο άρθρο 1.5 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού. 
• κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προτίθεται να θέσει στη διάθεση 

του κ. ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  τις τεχνικές της ικανότητες- δυνατότητες χωρίς όµως  να προσκοµίσει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόµενου επί ποινή αποκλεισµού . 

 

4. H εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ: 

 

• δεν προσκόµισε έκθεση ελέγχου ποιότητας FIFA όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.2 των 
Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού 

• η τεχνική έκθεση του Εργαστηρίου LABOSPORT δεν ήταν µεταφρασµένη στην ελληνική 
γλώσσα και το υπό προµήθεια είδος είναι εκτός των Τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτά 

απαιτούνται στα άρθρα 1.2 και 1.5 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού  
• στο ∆ΕΙΓΜΑ   δεν αναγράφεται ο τύπος του υπό προµήθεια προϊόντος όπως αυτά απαιτούνται 

στο άρθρο 1.1 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού 
•  
• δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 µε πεδίο εφαρµογής την προµήθεια εξοπλισµού 

γηπέδων άθλησης, σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής 
την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του συµµετέχοντα και OHSAS 18001:2007 / ELOT 
1801:2008 του συµµετέχοντα µε πεδίο εφαρµογής την πολιτική υγείας και ασφάλειας στην 



εργασία όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.3 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή 
αποκλεισµού   

• δεν προσκόµισε πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 
και ISO 14001:2004. όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 1.4 των Τεχνικών προδιαγραφών επί 
ποινή αποκλεισµού  . 

• δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως 
αυτές αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality  Programme  for Football Turf Handbook of Test 

Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition όπως αυτά 

απαιτούνται στο άρθρο 1.5 των Τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού. 
 

 

5. H εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε: 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω έλεγχο, η Ε.∆. βάσει και των όρων της διακήρυξης αποκλείει από την 

συνέχεια του διαγωνισµού τις εταιρείες Νο 3 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & Νο 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 

των διαγωνιζόµενων, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, κατόπιν ενηµέρωσης µέσω e-

mail:  

4. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

5. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ & TERRAIN  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

6. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό..To παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) 
αντίγραφα. 
 

 

 

O Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κοντάκης Κυριάκος 1) Μπιτούνης Αναστάσιος  

 

2) Βλάχου Ευτυχία  

  

 
Συνηµµένα: 

1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



 
 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγιος Στέφανος  12-10-2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ 28884 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    
Τµήµα προµηθειών    
Ταχ. 
∆/νση: 

Λ. Μαραθώνος 29    

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος  Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

 

Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 12-10-2016, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 πµ, στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος), συνεδρίασε η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας διαγωνισµών και 
ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών υπηρεσιών του Π.∆/τος 28/80 (εργασιών και µεταφορών) που 
συστήθηκε µε την υπ’ άριθµ 111/2016 Απόφαση ΟΕ προκειµένου  να  προβεί σε γνωµοδότηση για τις  από 
14/9/2016 υποβληθείσες  ενστάσεις  των εταιρειών :  1) ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε 2) 
ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 3) TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά του από 12/09/2016 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο.1 της Ε.∆. της υπ’ αριθ. πρωτ 21543/29-7-2016  διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου για την 
«Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου 
∆ιονύσου»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Κοντάκης Κυριάκος 

2. Μέλος Μπιτούνης Αναστάσιος 

3. Μέλος Βλάχου Ευτυχία 

 
 
Κατά του Πρακτικού Ν.ο1 υποβλήθηκαν  αναλυτικά οι παρακάτω ενστάσεις: 
 

 
 Προµηθευτής Ηµ/νία  Ένστασης  & Αριθµ 

πρωτ. 

1 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

Ε.∆.Ε 
14/09/2016 24920 

2 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 14/09/2016  24946 

3 TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
14/09/2016  25000 

 

 
 



Η Ε.∆. για κάθε ένσταση που υποβλήθηκε ήλεγξε:  
α) εάν η ένσταση που κατέθεσε η επιχείρηση είναι εµπρόθεσµη, δηλ. εάν κατατέθηκε µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού Πρακτικού στους 
διαγωνιζόµενους, β) αν η ενιστάµενη επιχείρηση συµµετείχε στο συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και διαπίστωσε ότι οι  ανωτέρω ενστάσεις υποβλήθηκαν  εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και κατά 
συνέπεια γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.  
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης των υποβληθείσας  ενστάσεων  και τη σύνταξη 
της σχετικής γνωµοδότησης, ως ακολούθως :  
 

4. Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της 
Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής: 

«….. 

 
 

 
 
……………» 
 
 
 



 
Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει υποβάλλει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης.  
 

 
5. Η εταιρεία «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τα εξής : 
 

 «……..  

… 

 

  ……….» 

 

Η ένσταση της εταιρείας «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» αναφέρεται  στους όρους  της διακήρυξης και 
δεν έγκειται  στην αρµοδιότητα της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
 

6. Η εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ » 
ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής : 

 
 

 

Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έπειτα από την αξιολόγηση της ένσταση της εταιρείας 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ» την κάνει 



αποδεκτή και απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε 
από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού. 

 

 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη:  
 

1) Την υπ’ αριθµ. πρωτ.21543/29-7-2016 διακήρυξη 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3) Τις τρεις  υποβληθείσες ενστάσεις  

 
 

προτείνει προς την  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου  την  απόρριψη  των  ενστάσεων των 
εταιρειών  ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε και ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και την αποδοχή της 
ένστασης της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΚΟΣΜΑ για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω . 

 
 
 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Κοντάκης Κυριάκος 

 

1) Μπιτούνης Αναστάσιος  

 

2) Βλάχου Ευτυχία 

 

 

 


